
Thuisvoordeel voor LSG’ers? 
 
De 6e ronde stond bol van de spanning. 
Zowel in de top van het klassement om 
de titel, als in de onderste regionen. 
Topfavoriet Edwin van Haastert mocht 
het opnemen tegen koploper Igor Coene. 
In een wat slappe variant kwam Edwin 
snel goed te staan door wat 
onhandigheidjes van Igor.  
 
Van Haastert – Coene, stelling na 
22...,Pf6-d7�
�

� � � � � � � 	 
 ��
��� ��� � ���
���� �� � ���
�� �� � �� ��� ��
��� � � ��� !�
"��# ��$�
%�& �' ��# (�
)# �# �* # �# * �# +�
,��' �-. /�
01 2 3 4 5 6 7 8 9�

�
De volgende zet zag menig speler / 
toeschouwer, en vermoedelijk Igor zelf 
ook niet aankomen: 23. Pxe6!! Een fraai 
offer vanwege de volgende semi-stille 
zet. 23...,fxe6 zwart heeft geen keus. 24. 
Dc2  met aanval op c6 en g6. 24...,Lf6  
25. Txc6?! Veel sterker was 25 
Dg6+,Kh8  (25...,Lg7 26 Dxe6+ en 27 
Txc6) 26 Dxh6+,Kg8  27 Dg6+,Kh8  28 
g4! waarna de toren op h3 komt buurten. 
Maar ook na de tekstzet staat wit op 
winst. 25...,Txc6  26. Dxc6,Dxc6  27. 
Txc6,Lxd4  vervelend is nu dat wit een 
tempo moet verliezen en daarbij b2 
kwijtraakt, maar bij zwart hangt 
voorlopig ook het nodige. 28. e3,Lxb2  
29. Txe6,Pf6  30. Txa6  het einde van 

een min of meer gedwongen zettenreeks. 
Pion meer, loperpaar, kwestie van 
techniek zou je zeggen. Igor heeft dit 
toernooi al vaker laten zien over de 
nodige hardheid te beschikken en 
verdedigt zich taai. 30...,d4  31. Td6  
niet optimaal. Sterker was 31 h3 wat 
elke vorm van tegenspel richting f2 
voorkomt. Na bijvoorbeeld 31...,Lc3  32 
Lxc3,dxc3  33 Tc6,b4  34 a3!,bxa3  
(...,b3 kan, maar na 35 Txc3,Tb8  36 
Tc1,b2  37 Tb1 is de a-pion sneller dan 
het paard richting c3) 35 Txc3 en pion 
a3 sneuvelt. Het 4 tegen 2 op 1 vleugel 
wint daarna eenvoudig. Igor pakt z’n 
laatste kans op tegenspel. 31...,Pg4!  32. 
Lb4,dxe3  andere zetten verliezen 
eenvoudig. 33. fxe3,Pxe3  34. Te6,Tc8! 
opnieuw het enige. 35. Txe3,Ld4  36. 
Ld5+,Kg7  37. Kf2,Tc2+  38. Kf3,Lxe3  
39. Kxe3,Txh2  40. a3,Kf6 �
�
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Dit eindspel is zeker goed voor wit, maar 
of het wint is de vraag. De b-pion zal 
vallen, maar zwart maakt een vrijpion 
aan de andere kant en heeft hierdoor 
goede remisekansen. 41. Lc6,h5  42. 
Lxb5,h4  43. g4?  Dit is een enorme 
bok. 43 gxh4,gxh4 44 Kf3 en de 
technische klus kan beginnen. 43...h3  
44. Lc6,Tc2  45. Lf3,h2  wit moet zijn 



witveldige loper geven voor de pion, 
steekt met zijn koning over om de a-pion 
te ondersteunen, zwart pakt g4 mee en 
geeft vervolgens toren voor de a-pion. 
En zo werd deze enerverende partij 
uiteindelijk remise.  
 
Op het 2e bord schoven de heren Van 
den Berg en Wantola rustig met de 
poppetjes, ruilden af en toe wat en 
gingen daarna weer rustig verder met 
schuiven. Ad heeft lange tijd iets beter 
gestaan, waarna Ivo een zetherhaling 
ontweek en daarmee aangaf voor de 
winst te gaan. Daarbij leek Ivo te ver 
gegaan te zijn: 
 
Van den Berg – Wantola, stelling na 
40...,Tb8�
�
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Hier lijken zowel 41 c4 als g5 op zijn 
minst kansrijk voor wit, zwart wacht een 
vervelende verdediging de rest van de 
avond. Ad haalde echter de druk van de 
stelling door het pseudoactieve 41. Ta7 
te spelen. Na 41...,Kf6  42. h4,gxf5 was 
zwart op tijd om de pionnenstelling op 
de koningsvleugel te verzwakken. 43. 
gxf5,h5  44. Ta5? Terug naar a6 was 
veel beter, al was het maar om het grapje 
44...,Ke5?  45 Txb6 en Pc4+. Zwart kan 

zich dan nog steeds amper bewegen. 
44...,Pd7  nu is zwart helemaal uit de 
problemen. 45. Pc4,c5  46. Ta7,Pe5  47. 
Pe3 het toreneindspel na 47 Pxe5,dxe5  
48 bxc5 (Kb3!?) viel te prefereren, al is 
zwart ook hier de enige met kansen op 
meer dan een halfje. 47...,cxb4  48. 
cxb4,Pc6  49. Ta4,Pd4+  50. Kc3,Pxf5  
51. Pd5+,Ke6  52. Pf4+,Ke5  53. 
Pxh5,Th8  0-1.  
 
Daarmee komt Ivo naast koploper Igor 
en zullen zij volgende week in een 
allesbeslissend rechtstreeks duel 
uitmaken wie zich het komende jaar 
kampioen van de Leidse schaakbond 
mag noemen. De achtervolgers zullen 
hopen op een al dan niet snelle remise. 
 
Onder het rijtje achtervolgers deden 
Wim Heemskerk en Bram van der  
Velden zeer goede zaken. Behoedzaam 
spelend trachtte Wim op zijn bekende 
wijze een duurzaam plusje bij elkaar te 
schaken, maar met actief tegenspel wist 
Ornett hem een lastige avond te 
bezorgen. In lichte tijdnood bood Wim 
remise aan.  
 
Heemskerk – Stork, stelling na 33. Tb3�
�
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Het was wat je noemt een offer you can’t 
refuse, and an offer you shouldn’t refuse. 
Anderzijds zouden beide spelers met 
remise niet veel wijzer geworden zijn 
met het oog op de ranglijst. Om serieus 
verder te spelen was 33...,h5 de 
aangewezen zet, om de koning een veilig 
veld op h7 te geven. 33...,Lh6  34. 
Ta3,Pb4  35. Ta8+,Kg7  36. f3!,Dh5  
37. g4,Dh4  38. Te2,Lxe3+  wanhoop 
39. Txe3,Pd5  40. gxf5,Pxe3  41. 
Lxe5+,Kh6  42. Dh2 de lafste, waar ook 
Dd2 in aamerking kwam. Niet dat het 
uitmaakt, overigens (1-0).  
 
Na een zo degelijk en overtuigend begin 
lijkt het toernooi wat te lang te duren 
voor Peter Wilschut. Tegen 
nieuwbakken LSG-lid Bram van der 
Velden bereikte hij een klein strategisch 
plusje ten koste van een fikse 
tijdsachterstand. Bram weigerde remise, 
speelde actief verder in Peters tijdnood 
en rondde de partij alleszins fraai af:  
 
Wilschut – Van der Velden, stelling na 
24. Lf4�
�
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Hier sloeg Bram toe met 24…,Dxh3!  
25. Lxc7  (Df3 is niet beter)  25...,Pg4  

26. Df3,Txe2!  27. Dxe2,Dh2+  28. 
Kf1,Dh1 # 0-1.  
 
Daar uit de groep 3,5 punters slechts 
Albert Termeulen en Ik Oei tot winst 
kwamen, ziet de top van het klassement 
er qua clubvertegenwoordiging wat 
eentonig uit. Misschien toch het 
thuisvoordeel?! 
 
Maar ook onderin zijn we sterk 
vertegenwoordigd. Niet van het laatste 
bord af te duwen lijkt Gert Helfferich, 
ondanks het af en toe loslaten van een 
zeer puike zet. Hopelijk weet hij in 
ronde 7 op het scorebord te komen, als 
de kraker tegen David Renes op het 
programma staat.  
 
In de wat oneerbiedig klinkende 
middenmoot heerst vaak een dynamisch 
evenwicht. Na het bloederige begin 
treedt langzaam het “we gaan elkaar 
vanavond toch geen pijn doen principe” 
in werking en de heren voelen dat 
feilloos aan. Stabiliteit is mooi.    
 
Het is kortom genieten geblazen voor de 
organisatie, met zoveel diversiteit in 1 
ruimte. Alleen jammer dat de strijd om 
de titel gaat tussen louter LSG-ers. 
Wordt het Igor, Ivo of wellicht een 
groter gezelschap van gedeeld winnaars?  
 
Dinsdag de ontknoping, met aan het eind 
van de avond de prijsuitreiking.  
Onnodig te melden dat de organisatie 
hoopt dat niemand voortijdig de zaal 
verlaat. Hoe dan ook veel plezier, succes 
en creativiteit toegewenst in de 
allesbeslissende ronde 7! We beginnen 
zoals gebruikelijk om 20.00 uur.  
 
Tot dan,  
 
De organisatie.   


