
Spannende strijd in Leiden tussen LSG en Promotie. 
 

In de 2e ronde speelden we tegen LSG3. Een sterk team, wat mee kan doen om het 

kampioenschap. Dat kunnen wij gelukkig ook doen, maar een stroeve start zorgde ervoor dat 

we niet ideaal begonnen waren. LSG-uit is een ware belevenis. Zoveel teams op één middag 

die spelen, zodat iedereen kan genieten van veel mooie partijen. Het was echt schaakweer. 

Goed dat we binnen zaten en ruim op tijd waren we begonnen. De opstelling die wij in 

gedachten hadden, kwam aardig uit. Maar dat was voor LSG ook het geval. 

 

Na een paar uur spelen kwam er wat tegen in de strijd. Dylan speelde een scherpe opening 

maar hij had de pech dat zijn tegenstander heel goed op de hoogte was. Een gevaarlijke 

stelling overleefde hij ook niet. Dat zorgde voor een zure nederlaag. Je hebt soms dat je 

tegenstander gewoon meer weet van die opening, dat overkomt iedereen wel eens. 

 

Bij Jan-Willem kwam er ook al snel tegen in de strijd. Hij zorgde ervoor dat hij met het 

loperpaar langzaam zijn tegenstander achteruit drong. Hij kreeg steeds meer ruimte. 

Vakkundig opende hij de stelling en de zwarte koning was in gevaar. Toen de loper over de 

witte velden binnen kwam, was er geen houden meer aan voor zwart. Een kwaloffer mocht 

niet baten en Jan-Willem tikte het netjes uit. 1-1 

 

Ondertussen was bij Arie een rustige stelling ontstaan, maar niet zonder gevaar. Zwart had 

misschien wat actiever moeten worden op de koningsvleugel, nu ontstond er snel een 

dynamisch evenwicht waardoor de partij snel in remise eindigde. 

 

Mijn tegenstander was geen onbekende. Een aantal jaar geleden speelden we ook al. Nu heeft 

hardlopen veel voordelen, maar een gemiddelde training voor mij op zaterdagochtend is al 

snel 1,5 uur. Daarna douchen, eten en door is niet ideaal. Vaak ben je aan het eind van de 

partij op, of mis je wat energie. Dat was toen ook het geval. Een enorme blunder bedierf mijn 

dag, maar nog erger was het verlies van het team… 
Gelukkig was Quirinius ruiterlijk eerlijk en zei hij zelf na de partij dat hij toen goed weg was 

gekomen. Het is ook een kunst om gebruik te maken van die kansen, dus dat deed hij toen 

goed. Gelukkig vandaag een nieuwe dag!  

 

Het werd al snel een scherpe stelling. Na een pionoffer, waarbij zwart met secuur spel gelijk 

kan maken. Wit speelde de opening erg nauwkeurig maar gelukkig wist ik steeds de beste 

zetten te vinden. Na opnieuw een pionoffer, moest wit een belangrijke keuze maken. Er kon 

een pion gewonnen worden, waarbij Quirinius 2 vrijpionnen op de damevleugel zou krijgen. 

Dit had wel het gevaar dat ik hierdoor een gevaarlijke aanval op kon zetten. Terecht koos hij 

hier niet voor. Even later verdwenen nog een paar stukken van het bord en het resterende 

toreneindspel was totaal gelijk zodat de vrede getekend werd. (2-2) 

 

Bernard mocht aantreden tegen Eelco. Zij zullen al heel wat keren tegen elkaar gespeeld 

hebben. De opening was geen verrassing. Bernard kwam wel oké uit de opening maar de 

zwarte stukken kwamen ineens los en ik denk dat Bernard wat minder stond. Met een mooie 

manoeuvre wist hij tegenspel op de damevleugel te krijgen, zodat er even later de vrede werd 

getekend. (2½-2½) 

 



Bij Paul werden er in de opening al de nodige stukken geruild maar door sterk en origineel 

spel van Paul kwam hij steeds beter te staan. Robert Straver is echter een taaie, tactische 

speler en zij gingen beiden met weinig tijd richting zet 40. ... 

 

 
(Paul v/d Werve-Robert Straver) 

Tijdnood voor beiden. Wit heeft zwart in de houdgreep, maar hoe nu verder? Duidelijk is dat 

wit met een koningszet de f5-pion moet ontpennen. Dat kan het beste met Ke2! Wit speelt zijn 

dame via h3 naar d3 en loopt met zijn koning rustig naar b3. Zwart kan er niet veel tegen 

doen, Stockfish geeft +1,8. 

“Ik speelde echter 34. Kg3? om na Tg5 35. Dh4 Te7 36. Txd5 te spelen en werd verrast door 

zwarts h5! Waarom ik toen á tempo het verliezende 37. Kh2?? speelde (... Dh6!) i.p.v. Kh3 

behoort tot die psychologische raadselen van het spel, die ik ondanks 50 jaren schaakervaring 

kennelijk nog steeds niet doorgrond.” In opperste tijdnood gooide Paul er f6!? uit, maar dat 

werkte toch niet helemaal en spoedig was het zwart die aan het langste eind trok. 

Pauls reactie: “Jammer evenzogoed: als ik de partij had weten te winnen hadden we een forse 

stap richting het kampioenschap gezet. Nu zijn we zo goed als uitgeschakeld.” 



 
Dg5+ en 0-1 (3½-2½) 

Henk kwam met zwart fantastisch uit de opening. De witspeelster speelde creatief maar ik 

denk niet dat dit helemaal de bedoeling was. Na een ongelukkig begin kreeg wit langzaam de 

overhand. Een eindspel werd bereikt waarin wit een heel eind wist te komen. Na urenlange 

strijd strandde zij met de haven in zicht. 

Linda Jap Tjoen San – Henk Noordhoek 

 

Mijn tegenstander Linda Jap Tjoen San speelde hier 15. Kf2?! Een geheel onverwachte zet, 

kennelijk met het doel veld e3 te controleren. In plaats van rustig de druk op te voeren met 15 

.. b6 16 b3 Pa5 17 cxb6 axb6 met een prettige stelling voor zwart speelde ik het schijnoffer 15 

.. Lxd4+ 16. Pxd4 Dh4+ 17. Kg1 Dd4+ 18  Dxd4 Pxd4 19 Pxd5. Dat levert zwart niets op. 

Sterker nog, het eindspel is best lastig te spelen met zwart.  



 

Ben en Henk waren zodoende nog bezig. Bij Ben was er wat mis gegaan en hij keek na de 

opening tegen een slechte stelling aan. Pionstructuur kapot, pion achter dus tijd voor de 

rommelmodus. Dat deed Ben handig en langzaam verscheen er een gevaarlijke stelling op het 

bord. Zowel wit als zwart moesten uitkijken. Met weinig tijd op de klok had Pd5 gewonnen, 

maar Db4 leek erg sterk. 2 witte stukken stonden in maar Dc3 redde alles. Wit kreeg zelfs een 

eindspel toren en paard met een pion meer. Ben speelde dit voorbeeldig en maakte langzaam 

vorderingen. Waarschijnlijk kon hij (niet helemaal verdiend) de kroon op zijn werk zetten en 

met een truc het paard winnen. Dit moment ging voorbij en Ben wikkelde af naar een 

toreneindspel met een vrije a-pion meer. Zijn tegenstander verdedigde dit wel goed, zodat na 

even proberen tot remise werd besloten. Dat zorgde voor een stand van 4-3 voor LSG. 

Inmiddels was de situatie bij Henk het volgende. Volgens Henk was het te moeilijk voor hem 

en hij werd dan ook achter het behang geplakt: 

 

 

Na 63 Lb6-a7 is zwart aan zet. Met wit aan zet zou Lb8 nu winnen, maar wit kan zwart niet 

in tempodwang brengen. Na 63  .. Pg7  help 64 Kh6 niet vanwege 64 .. Pf5+ 66 Kh7 Pg7,  en 

ook na 64 Lb6 Pe8 65 Kh6 Pg7 is 66 .. Pf4+ weer remise. 

Wit komt ook niet verder met 64 .. Lb8 vanwege 64 .. Pe6. Nu kan wit een vrijpion creeren met 

65 e8D+ Kd8 66 Kxg6, maar dat is na 66..  Pc5 niet genoeg voor de winst. 

In de partij volgde 63.. Pc7? Het  verschil met de remise-variant is dat zwart nu geen Pf5+ 

heeft.  

63...Pc7 64. Kh6 Pe8 65. Lb8 Pg7 66. Ld6 Pf5+ 67. Kh7 Pxd6 68. cxd6 c5 69. e8Q+ Kxe8 

70. Kxg6 c4  

 



 

71.Kh7? Beide spelers hadden de winst na 71.Kf6!! Kd7 72.g6 c3 73.g7 c2 74.g8D c1D 

75.Qe6+ Kd8 76.De7+ Kc8 77.d7+ gemist. 

71...c3 72. g6 c2 73. g7 c1D 74. g8D+ Kd7 75. Dg7+ Kxd6 76. Dg6+ Kd7 77. Dxa6 en na 

nog enkele zetten remise. 

Zo eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een 4½-3½ nederlaag. Wij hadden zeker kansen op wat 

meer, maar LSG had hier en daar ook wat meer punten kunnen halen. In ieder geval is het nog 

niet (helemaal) voorbij. De komende ronden zullen we in ieder geval er alles aan doen om het 

zo’n mooi mogelijk seizoen te maken! 

 

 


