
Igor Coene kampioen! 
 
Na een zinderende slotavond werd het 
dus toch de verrassing van het toernooi: 
Igor Coene. In een rustig opgezette partij 
bereikte Igor een klein maar duurzaam 
plusje tegen Ivo Wantola. Langzaam 
maar zeker leek Ivo onder de druk uit te 
komen maar juist op dat moment leverde 
Ivo een pion in, waardoor Igor 
winstkansen kreeg in het Dame + Paard 
eindspel. Wat Ivo moest voorkomen was 
dameruil, om kansen op eeuwig schaak 
in de stelling te houden. Maar zie wat er 
gebeurde:  
 
Coene – Wantola, stelling na 44. De4! 
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Na De4 staat zwart voor een lastige 
opgave. Wit dreigt niet zozeer Dxh4, 
maar wel f2-f4. Een zet als ...,Db6 laat 
de strijd nog een poosje doorgaan, al 
staat wit zoals gezegd erg goed. Na 
44...,Dh3? Was Igor er als de kippen bij: 
45. Dg2+! Na dameruil verliest het 
paardeindspel kansloos, zeker omdat de 
extra pion zo ver weg staat van de 
andere. Na 45...,Dxg2  46. Kxg2 
spartelde Ivo nog even, maar kon niks 
meer aan het resultaat veranderen.  
 

Op de borden daaronder maakte Edwin 
van Haastert korte metten met Albert 
Termeulen na een interessant maar 
vermoedelijk incorrect stukoffer van 
laatstgenoemde: 
 
Termeulen – Van Haastert, stelling na 
10...f6xe5�
�
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11. Pxe5?!,Pxe5  12. Lc3,d4  13. Dxd4  
op Lxd4 heeft zwart Da5+ en Dc7 bij de 
hand, waarmee ook g7 gedekt wordt. 
13...,Pf7  14. Dxg7,Dxc2!  Een zeer 
nuttige snack, de loper op f1 heeft nu 
moeite om in het spel te komen.  15. 
Td1,e5!  16. Td8+! Hoewel fraai, redt 
wit zich hier niet mee. Ook 16 
Lxe5?,De4+ komt niet in aanmerking. 
16...,Kxd8  17. Df8+,Kd7  18. 
Dxf7+,Pe7  19. c6+  in Albert’s bekende 
alles-of-niets-stijl weet hij nog een 
laatste wending te vinden. 19...,bxc6  20. 
Lb4,Dc1+  21. Ke2,Db2+  22. Ke1,Te8  
23. Le2,La6!  Scherp gerekend. 24. 
Lg4+,Kc7  vooral niet 24...Kd8  25 
Lxe7+,Txe7  26 Df8+,Te8  27 Dd6 #  
25. Lxe7,Dc1+  26. Ld1,Dc3+ en op de 
volgende zet Lxc4+ met damewinst, 
derhalve 0-1.  
 



Het andere duel der 5-punters, tussen 
Bram van der Velden en Wim 
Heemskerk, leverde een interessant 
manoeuvreer-gevecht op vanuit een 
Tarrasch. Wim speelde op activiteit, 
Bram op z’n loperpaar en tegen de 
zwarte d-pion. Gaandeweg leek Wim 
vorderingen te maken, maar toen kwam 
het moment suprême: 
 
Van der Velden – Heemskerk, stelling 
na 32. axb5 
�
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Na 32…,axb5 is er weinig aan de hand 
voor zwart. Maar Wim speelde 
32...Txb5?! gaat voor de b-pion. Bram 
speelt echter venijnig tegen. 33. Lf1! De 
pointe hiervan volgt snel. 33...,a5? Na 
...,Lxf3 34 exf3,Txb4  35 Lxa6+,Kd8 
kan zwart nog vechten. 34. Pd2! Valt de 
loper aan, dreigt Pc4 gevolgd door Pd6. 
Kortom, 34...,Ld5 ligt voordehand. Maar 
na 35. e4! Hangt zowel de loper als de 
toren, en is zwart opeens verloren. Zo 
snel kan het gaan. Wim probeerde nog 
35...,dxe3  36. Lxb5,exd2  37. 
La6+!,Kd7  38. Tbxd2,Ped4  39. Txd4 
1-0.  
 
Tot zover de strijd om de bovenste 
plaatsen. Er viel deze ronde veel te 

genieten (en te betreuren...). Zo wil ik u 
de volgende instructieve partij niet 
onthouden, voor deze keer krijgt u hem 
van begin tot eind:  
 
S. Kamps – H. van Ginkel 
 
1. e4,d5  2. exd5,Dxd5  3. Pc3,Dd6  
populair gemaakt enkele jaren geleden 
door “onze” Sergei Tiviakov. Hij hield 
er diverse topgrootmeesters 
ogenschijnlijk makkelijk mee op remise. 
In veel van zijn partijen speelde Tivi de 
zet a7-a6 op enig moment. 4. Lc4,Dc6  
Los van het feit dat deze dubbele aanval 
niet veel voorstelt, is het de 3e damezet 
na 4 zetten. Het zal ook de laatste 
blijken. 5. Lb5 1-0. Tja... het was niet 
Henks toernooi, zullen we dan maar 
zeggen �  
 
Even later, tijdens 1 van de vele rondjes 
langs de borden die een wedstrijdleider 
maakt, viel mijn oog op de volgende 
stelling:  
 
J. Stins – N. van der Maat, stelling na 
15. Lxf5�
�
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Niek noteerde hier de gelijkmaker in de 
vorm van 15…Pxd5??. Vraag is hoe 



(of?) de partij was verder gegaan na 16. 
Le6!, wat op klaarlichte dag een stuk 
wint (om over de positionele aspecten 
verder maar te zwijgen). Hier dacht ik 
nog dat we deze avond wellicht snel 
klaar zouden zijn, maar al aan dit bord 
werd het tegendeel bewezen. Na lange 
strijd – te beginnen met 16. 0-0?, trok 
zwart aan het langste eind.  
 
Heroïsch was de strijd op bord 31. Na 
een 5 minuten durende donderspeech 
van Joris van Gaal (SPEEL MET AL JE 
STUKKEN, DAVID!!) werd David de 
ring ingestuurd tegen Goliath Gert.  
 
Er ontvouwde zich een waar 
kemphanengevecht. Om elk veld werd 
verwoest gestreden, stukken werden 
gebruikt en misbruikt, alles zat erin. Na 
2 uur spelen trok David ten aanval over 
de G-lijn, hoe toepasselijk. Diverse 
offers werden gebracht, Gerts koning 
werd opgejaagd, en zag diverse houtjes 
het bakje in verdwijnen.  
 
Het eindspel bleek echter een te lastige 
klus voor David, die al zijn kruit 
verschoten had in de aanval die niet mat 
liep maar slechts met kwalwinst en 2 
pionnen meer eindigde. Hoe dan ook, 
Gert raapte wat witte poppetjes op en 
scoorde uiteindelijk het volle punt, 
waarmee hij van de hatelijke 0 was 
afgekomen. Voor David restte de troost 
dat hij nog niet eerder zo dicht bij het 
zoet van een overwinning is geweest.  
 
Een fraai slot aan een fraai toernooi 
werd geleverd door Frans Erwich, die 
daarmee de ratingprijs tot 2100 voor zich 
wist op te eisen: 
 
 
 
 

Fritschy – Erwich, stelling na 26. Kb2 
�
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26…,Txc3!  27. Kxc3,Da3+  28. 
Kd2,Tc8  29. Tc1,Db2+  30. Ke3,Dd4+  
31. Kf3,Lg4 # 0-1 
 
Vermeld dient nog te worden dat 
opponent Fritschy uit respect voor deze 
fraaie aanvalsvoering de partij heeft 
ingediend voor de schoonheidsprijs. 
Volgend jaar zullen we een commissie 
introduceren die de mooiste prestaties 
zal belonen met een extra prijsje.  
 
Tot slot een overzicht van de 
prijswinnaars in deze aflevering van het 
PK van de Leidse Schaakbond.  
 
Ratingprijzen: 
 
< 1500: Henk Merts (LSG) 
< 1650: Milko Zuijdendorp (ASC) 
< 1800: Wessel Volders (Oegstgeest) 
< 1950: Harro Weiland (Oegstgeest) 
< 2100: Frans Erwich (LSG) 
 
Top van het klassement: 
 

1. Igor Coene                (6.5 uit 7) 
2. Edwin van Haastert  (6) 
3. Bram van de Velden (6) 



4. Ivo Wantola  (5.5) 
5. Ik Oei            (5.5) 

 
Voor een compleet overzicht van alle 
resultaten verwijs ik gaarne naar onze 
website, www.lsg-leiden.nl 
 
Dank aan allen voor hun sportieve 
strijdlust en bijdrage aan de gezelligheid 
aan de bar na afloop, en een speciaal 
woord van dank aan Joris Kuipers en 
Geralt Serdijn voor het indelingswerk 

respectievelijk het invoeren van de 
partijen evenals onderhoud van de 
website. 
 
Graag tot volgend jaar, met hopelijk 
meer jeugd (Leidse Schaakbond, roert 
u!!) en vooral ook meer dames! 
 
Een laatste zomergroet, 
 
De organisatie

 
 
 
 
 
 


