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Laatste nieuws
Edwin van Haastert wint 4e Zomerschaak

donderdag 20 augustus

Het vierde zomerschaaktoernooi van Leithen is gewonnen door Edwin van Haastert. Ook
vorig jaar ging hij met de eerste prijs naar huis, maar dit keer was zijn overmacht veel
minder duidelijk dan toen. Het toernooi was dan ook sterker bezet dan vorig jaar met in
totaal drie IM’s en één FM.
Edwin ging met een half punt voorsprong de laatste ronde in en dacht het daarin tegen
mede-IM en clubgenoot Rudy van Wessel te moeten opnemen. Tot opluchting van de
koploper liet Van Wessel in de voorlaatste ronde een halfje liggen tegen good old Wilfried
Binnendijk, zodat hij een aanzienlijk ‘lichtere’ tegenstander kreeg.
Overigens had de eindstand er anders uitgezien als Fred Slingerland in de onderlinge partij
tegen Van Haastert geen remise had aangeboden in gewonnen stelling…
Dankzij de ‘last minute’ deelname van twee spelers op de laatste speelavond telt de volledige
ranglijst 31 namen. Zestien daarvan zijn van Leithen-leden en de prijs voor de beste
Leithenaar ging dit keer naar Hans Wansink die op 50% eindigde en een halfje voorsprong
had op Roland van Hartingsveldt, Wil Turk en Frans Vreugdenhil.

Zomerschaak!

woensdag 5 augustus

De uitslagen en stand van het zomerkampioenschap is weer bijgewerkt tot en met ronde 6.
Nu alweer met 28 deelnemers. En ruimte voor meer!

Zomerschaak!

vrijdag 24 juli

En de eerste twee ronden om het open zomerkampioenschap van Leithen zijn weer
gespeeld:
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Carel Verbiest Beker

vrijdag 24 juli

De laatste uitslagen zijn nu binnen en we hebben een nieuwe winnaar van
de Carel Verbiest Beker: Hans Wansink!

Een nieuwe kampioen!

woensdag 24 juni

Met een overwinning in de 4e en laatste finale partij wist
Roland van Hartingsveldt het clubkampioenschap 2015 in
de wacht te slepen.

Club Kampioenschap

woensdag 17 juni

Ook na de derde partij is er nog geen beslissing gevallen. Zie het verslag voor de analyse van
deze partij.

Carel Verbiest Beker

woensdag 10 juni

Op 26 mei werd alweer de eerste ronde voor de Carel Verbiest beker gespeeld:
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Leithen 1

vrijdag 10 april

Leithen 1 sloot het seizoen af met een gelijkspel tegen LSG 5 waarmee de plaats in de
promotieklasse behouden bleef.
Leithen 3

vrijdag 10 april

Leithen 3 sluit het seizoen met een overwinning af
Op de avond dat Leithen 1 met een knap gelijkspel zijn plaats in de Promotieklasse veilig
stelde, speelde het derde zijn laatste competitiewedstrijd thuis tegen SSN 1 uit Nieuwkoop.
Op overtuigende wijze werd het seizoen met een overwinning afgesloten.
Nico wist op bord 1 zijn sterke tegenstander goed tegenspel te bieden, totdat hij zijn dame
verloor. Alexander speelde op 2 met zijn favoriete stukken, kwam riant uit de opening, kwam
een toren voor en trok , ofschoon zijn tegenstander lang bleef tegenspartelen, uiteindelijk
aan het langste eind.
Hans speelde op bord 3 een regelmatige remisepartij. Carel kwam in een lastig toreneindspel
terecht, dat hij uiteindelijk in zijn voordeel besliste. Paul zette de koningsvleugel van zijn
tegenstander zwaar onder druk en behaalde fraai het verdiende punt. Mijn partij was lang in
evenwicht, en eindigde uiteindelijk in de late uren in remise, waar wellicht nog winstkansen
waren. Uiteindelijk was de welverdiende winst met 4-2 binnen.
Leithen 3 sloot een wisselend seizoen met 8 matchpunten uit 9 partijen af, met een plaats
onderaan in de middenmoot. Het verschil met de 4 teams daarboven bedraagt precies 1
punt. Het gevoel overheerst dat er meer had ingezeten, zeker omdat er tegen promovendus
ASC 3 knap werd gelijkgespeeld na duidelijke winstkansen.
De topborden hebben uitstekend gespeeld, waar Hans met 6.5 uit 9 topscorer werd en
Alexander met 6 uit 9 nipt voorbleef. De lagere borden scoorden beduidend minder. Al met al
was het seizoen toch geslaagd, er werd in een onderling goede sfeer gespeeld, en er hoefde
niet vaak een beroep op invallers gedaan te worden.
Leithen 2: KAMPIOEN

woendag 1 april

In Noordwijk zou Leithen 2, al zeker van promotie, bij winst op Daniël Noteboom ook
kampioen worden. Daar zag het lang niet naar uit.
Marc overzag een zetje, verloor de dame, spartelde nog een tijdje maar verloor. Intussen
had Alexander het gemis van Henrik die al te vaak had ingevallen in het eerste prachtig
opgevangen door een strakke overwinning. Iets later hield Hans alles bij elkaar en won
Diederik soepel: 2.5-1.5.
Maar toen zag het er niet meer zo mooi uit.
Marco stond minder, Jos ook, Roland zelfs verloren en Rein stond gelijk. Rein kreeg 1 of 2
keer remise aangeboden en wilde dat ook aannemen, maar moest doorspelen. Marco wilde
remise aanbieden, maar dat mocht gezien de overige borden niet.
Vervolgens stortte de stelling bij Marco in. En terwijl Rein er wat moois van maakte, gebeurde
het ongelooflijke bij Roland : beetje bij beetje vocht hij zich terug. Een prachtige comeback !
Marco viel om, Roland won: 3.5-2.5.
Rein stond inmiddels goed op winst en daarmee zou de zegen binnen zijn. Maar daar ging het
mis, Rein raakte het spoor bijster en liet zijn voordeel verzanden: remise. Jos stond al
verloren en vocht voor wat hij waard was. Niet genoeg dus, helaas: 4-4.
En dus wat het aan Leiderdorp. Bij een 6-2 overwinning op Bodegraven, de degradant, waren
zij kampioen. Jeugdtempo en Bodegraven speelt in een bejaardentehuis, dus dat was al
gesloten. En wat we ook probeerden, niemand kregen we aan de lijn. Behalve de
competitieleider: een Leiderdorper. Ook die had echter geen (contact)gegevens.
En zo was de sfeer er niet gerust op en overheerste het geheel van het kampioenschap te
hebben weggegeven. Zonde.
Tot het verlossende sms’je van de competitieleider: Leiderdorp zou op Twitter vermelden 4-4
te hebben gespeeld. Echt waar? Bedoelden ze daar ons niet mee? Nee echt…zo vierden we
het kampioenschap al een klein beetje, maar toch nog niet helemaal. Pas bij thuiskomst
troffen we die uitslag ook op de site van Leiderdorp aan en was het zeker: ook Leiderdorp
had niet weten te winnen.
En dus: is het 2e kampioen geworden !!
LeiSB Beker

woensdag 1 april

Helaas, helaas. Leithen is in de halve finale van de LeiSB beker tegen AAS afgelopen dinsdag
uitgeschakeld. Zie het verslag voor alle informatie.
Jerry Bey beker

zaterdag 28 maart

Op 24 maart was weer het jaarlijkse rapid toernooi om de Jerry Bey beker. Na eerder al de
Jan Koet beker op zijn naam bijgeschreven te hebben bewees Marco Anink zijn huidige vorm
door ook het rapid toernooi te winnen. Als altijd zie het verslag voor meer.
Leithen 4

zaterdag 28 maart

Het vierde handhaaft zijn ongeslagen status met een onverwacht 2 - 2 gelijkspel tegen
groepsleider Philidor 6. Hiermee eindigt ons vierde op een ongedeelde tweede plaats in de
recreatie klasse! Zie het verslag voor de details.
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Impressie Snelschaak Toernooi

donderdag 5 maart

Jan Koet beker

donderdag 5 maart

Op 24 februari was weer het jaarlijkse snelschaak toernooi om de Jan Koet beker. Na een
harde strijd bleek Marco Anink zijn titel behouden te hebben.
Jan Koet beker

donderdag 5 maart

Op 24 februari was weer het jaarlijkse snelschaak toernooi om de Jan Koet beker. Na een
harde strijd bleek Marco Anink zijn titel behouden te hebben.
TaTa Steel Chess 2015

donderdag 22 januari

Wil en Rein namen deel aan het TaTa steel toernooi in Wijk aan Zee. Andere Leithenaren
gingen mee voor de benodigde morele ondersteuning... Zouden ze de beroemde snert
geprobeerd hebben?
Leithen 3 UPDATE!

vrijdag 16 januari

Op de Leithen 3 pagina zijn de uitslagen van ronde 4 (18 december) en ronde 5 (6 januari)
verwerkt.
Na een goede start is Leithen 3 rond de jaarwisseling in een winterdip beland, waarvan twee
stevige nederlagen het gevolg waren. Op 18 december gingen we met hoge verwachtingen
naar Boskoop om hekkensluiter Internos 2 te bestrijden. Dit team had zijn sterkste speler op
het laatste bord gezet, wat voor mij een nederlaag opleverde. Paul vergat in een
gecompliceerde stelling op zijn klok te kijken en ging prompt door zijn vlag. Carel kon zijn
kwaliteitsvoordeel niet verzilveren en verloor in het eindspel, terwijl ook Steven de nul moest
incasseren. Alexander won vlot op bord 1 na zijn sterke, geliefde opening, terwijl Hans moest
vechten voor het halve punt. Met een nederlaag van 4.5 - 1.5 konden we 's avonds laat naar
Leiden terugrijden.
Ondanks alle goede voornemens voor het nieuwe jaar ging het op dinsdag 6 januari in de
thuiswedstrijd tegen Leiderdorp 4 weer mis. De 2 laatste borden verloren wederom, terwijl
de 2 hoogst borden dit slechte voorbeeld volgden. De winstpartijen kwamen van Steven en
Hans, die met 4.5 uit 5 als topscorer dit seizoen in blakende vorm verkeert. Maar toch weer
een nederlaag, nu met 4-2. In de uitwedstrijd tegen Voorschoten 5 op donderdag 29 januari
is het derde hopelijk uit zijn winterslaap ontwaakt!
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Oliebollentoernooi 2014

maandag 12 januari

Een impressie van de deelname van Leithen aan het oliebollentoernooi en het onvermijdelijke
naschaken.
Voor meer informatie zie de site van LSG.
Leithen 1

Zaterdag 13 December

Door een ruime overwinning tegen De Zwarte Pion is Leithen 1 donderdag opgeklommen
naar de vierde plaats in de promotieklasse.
De wedstrijd in Lisse begon wat rommelig omdat Frans in geen velden of wegen te bekennen
was. Toen hij met 25 minuten vertraging binnenkwam bleek dat hij aanvankelijk naar de
verkeerde Zwarte Pion (regio Rotterdam…) onderweg was geweest!
Zijn achterstand in tijd belette hem niet om aan bord 3 een keurige remise binnen te halen.
Datzelfde resultaat werd ook geboekt bij Jerry, Jos, Martin en Hans. Drie zeges waren er te
noteren, te weten van Diederik, Henrik en Arno. Zonder iemand te kort te doen:
laatstgenoemde was voor mij Arno, die zijn tegenstander volledig van het bord combineerde!
Leithen 4 UPDATE

Zaterdag 13 December

Dankzij een 2-2 gelijkspel in Nieuwkoop tegen SSN heeft Leithen 4 afgelopen maandag
tijdelijk de koppositie in de recreatieklasse veroverd.
Aan bord 1 verloor Harrie Storms nadat zijn tegenstander de druk op f2 zodanig opvoerde
dat de koningsstelling instortte. Paul Wetselaar boekte een degelijke overwinning nadat zijn
tegenstander in het middenspel de fout inging. In de uitslag staat overigens dat zijn
tegenstander N.O. (niet opgekomen) was, maar dat komt doordat hij tegen iemand speelde
die geen lid is van SSN en die dus ook geen bondsnummer heeft…
Carel Verbiest had het wel heel gemakkelijk aan bord 3. Al in de opening won hij een pion, die
snel werd gevolgd door een tweede en door nog meer hout. Zestien zetjes…
Frenk Bonnet wist zijn overwinning in de vorige wedstrijd geen goed vervolg te geven. Hij
kwam weliswaar goed uit de opening, maar zag toen een truc over het hoofd die hem de
dame tegen een toren kostte.
Leithen 1

woensdag 5 november

Na de ‘oorwassing’ die Leithen 1 ontving van Philidor 2 (1½ - 6½) hoeft er niet meer aan
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getwijfeld te worden dat de tegenstander serieus mee gaat doen om de titel in de
promotieklasse.
In een wedstrijd die nooit een wedstrijd werd, had ons eerste team eigenlijk geen moment
zicht op een goed resultaat. Dat de 1½ bordpunt aan de laatste twee borden werden
gescoord, nota bene door invallers, mag tekenend genoemd worden. Roland van
Hartingsveldt tekende aan bord 7 voor een knappe remise, terwijl Henrik Tamerus met een
mooi dame-offer het volle punt binnenhaalde.
Aan de eerste zes borden heeft eigenlijk niemand veel beter tot gewonnen gestaan, terwijl de
stellingen waarin nog een halfje mogelijk leek te zijn, uiteindelijk toch verloren gingen.
Gauw vergeten dus en op naar de volgende wedstrijd die al op 18 november op het
programma staat.
LeiSB Beker competitie

woensdag 29 oktober

In de eerste ronde van de strijd om de LeiSB-beker moest Leithen aantreden tegen Inter
Nos. Zeker geen zwakke ploeg, maar gezien de ELO-ratings toch een tegenstander die
verslagen moest kunnen worden. Na de eerste vier partijen stond het al 3½-½ voor Leithen,
waarbij Frans Vreugdenhil de enige remise noteerde en Jerry Bey een vol punt incasseerde
dankzij een blunder van zijn tegenstander. Geen vuiltje aan de lucht dus, maar daarin schuilt
nu juist het gevaar van de klus te licht opvatten…
Na de openingsfase stond Leithen op drie borden slecht en op het vierde bord hooguit een
fractie beter. Zo leek het nog even helemaal verkeerd te gaan, maar gaandeweg kantelde het
weer onze kant op en wist Leithen ook de tweede ronde met 2½-1½ te winnen.
Leithen 3

woensdag 29 oktober

In de tweede competitiewedstrijd ontving Leithen 3 in Sassenheim 2 een gelijkwaardige
tegenstander. De 3-3 uitslag lijkt dan ook een logisch resultaat, maar na afloop moest helaas
geconstateerd worden dat er meer ingezeten had. Nederlagen van Piet Pouw en Steven Beij
zetten het team weliswaar op een 0-2 achterstand, maar Nico de Haas kon de winst niet
meer ontgaan, Hans Heshusius was bezig zijn tegenstander langzaam maar zeker van het
bord te schuiven en Alexander van den Bosch leek de winst voor het grijpen te hebben.
Hoe anders kan het lopen… Nico gaf in één zet zo ongeveer al zijn plusmateriaal weg en
moest blij zijn dat hij uiteindelijk met loper en pion tegen toren en pion nog remise kon
houden. Alexander kon onder druk van de wegtikkende seconden de weg naar de winst (zo
die er al inzat) niet vinden, haalde met nog 1 seconde op de klok de tijdcontrole en moest
uiteindelijk in remise berusten. Nadat Hans zijn partij inderdaad had gewonnen, was het aan
Carel Verbiest om de 3-2 achterstand in een gelijkspel om te buigen. Nadat er in een eerder
stadium van de partij weinig meer dan een halfje uit te halen leek, kreeg Carel na verloop van
tijd een klein voordeeltje. Hij bouwde dat langzaam maar zeker uit en toen zijn tegenstander
een stuk moest inleveren, tikte Carel keurig de gelijkmaker binnen!
Recreatie Klasse

donderdag 23 oktober

Met ingang van dit jaar is er weer een "Recreatie Klasse" competitie binnen de LeiSB
opgestart.
Deze recreatiecompetitie is een informele competitie voor viertallen, die geheel los staat van
d e reguliere LeiSB-competitie. Er kan niet gepromoveerd worden. De teamleden kunnen
gerekruteerd worden uit de eigen ledenkring, maar er mogen ook niet-leden meespelen, met
die restrictie dat deze geen lid mogen zijn van een andere vereniging.
Het programma van de recreatie competitie en het voor ons deelnemende Leithen 4 zijn aan
de website toegevoegd.
Algemene ledenvergadering

zaterdag 4 oktober

Een sfeer impressie van de ALV van 30 september:
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agenda 2014-2015
September
Dinsdag 2

Lepelaar gesloten

Dinsdag 9

Ronde 1 Keizer

Dinsdag 16

Ronde 2 Keizer

Dinsdag 23

Ronde 3 Keizer

Maandag 29
Dinsdag 30

Utile Dulci 2 - Leithen 3
Algemene Ledenvergadering

Oktober
Dinsdag 7

Ronde 4 Keizer

Leithen 2 - Sassenheim 1

Dinsdag 14

Ronde 5 Keizer

Dinsdag 21

Ronde 6 Keizer

Dinsdag 28

Ronde 7 Keizer

Sassenheim 2 - Leithen 3

Ronde 8 Keizer

Leithen 1 - Philidor 2

November
Dinsdag 4
Donderdag 6

Toren Valkenburg - Leithen 2

Dinsdag 11

Ronde 9 Keizer

Leithen 4 - Bodegraven 2

Dinsdag 18

Ronde 10 Keizer

Leithen 1 - Voorschoten 3
ASC 3 - Leithen 3

Dinsdag 25

Ronde 11 Keizer

Leithen 2 - Philidor 4

December
Dinsdag 2

Ronde 12 Keizer

Maandag 8
Dinsdag 9

SSN 2 - Leithen 4
Ronde 13 Keizer

Donderdag 11

DZP 1 - Leithen 1

Maandag 15

Philidor 5 - Leithen 2

Dinsdag 16

Ronde 14 Keizer

Donderdag 18

Inter Nos 2 - Leithen 3

Dinsdag 23

Geen competitie

Dinsdag 30

Geen competitie

Januari
Dinsdag 6

Ronde 15 Keizer

Dinsdag 13

Ronde 16 Keizer

Dinsdag 20

Ronde 17 Keizer

Dinsdag 27

Ronde 18 Keizer
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Donderdag 29

Voorschoten 5 - Leithen 3

Februari
Dinsdag 3

Ronde 19 Keizer

Leithen 4 - Utile Dulci 3

Dinsdag 10

Ronde 20 Keizer

Leithen 2 - Leiderdorp 2

Dinsdag 17

Ronde 21 Keizer

Leithen 3 - Stormpionnen 1

Woensdag 18
Dinsdag 24

Leiderdorp 2 - Leithen 1
Snelschaakkampioenschap

Maart
Dinsdag 3

Ronde 22 Keizer

Leithen 4 - OEW 2

Dinsdag 10

Ronde 23 Keizer

Leithen 2 - Bodegraven 1

Maandag 16
Dinsdag 17

Reynaerde 3 - Leithen 3
Ronde 24 Keizer

Leithen 1 - AAS 2

Maandag 23
Dinsdag 24

Philidor 6 - Leithen 4
Rapidkampioenschap

Maandag 30
Dinsdag 31

Dan. Noteboom 1 - Leithen 2
Ronde 25 Keizer

April
Dinsdag 7

Ronde 26 Keizer

Dinsdag 14

Ronde 27 Keizer

Dinsdag 21

Lepelaar gesloten

Dinsdag 28

Ronde 28 Keizer

LSG 5 - Leithen 1
Leithen 3 - SSN1

Mei
Dinsdag 5

Geen schaken

Dinsdag 12

Ronde 29 Keizer

Dinsdag 19

Ronde 30 Keizer (laatste)

Dinsdag 26

Halve finale
Ronde 1 Zwitsers

Juni
Dinsdag 2

Halve finale
Ronde 2 Zwitsers

Dinsdag 9

Halve finale
Ronde 3 Zwitsers

Dinsdag 16

Finale Kampioenschap 1
Ronde 4 Zwitsers

Dinsdag 23

Finale Kampioenschap 2
Ronde 5 Zwitsers

Dinsdag 30

Finale Kampioenschap 3
Ronde 6 Zwitsers
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Juli
Dinsdag 7

Finale Kampioenschap 4
Ronde 7 Zwitsers (laatste)

Dinsdag 14

Snelschaak

Dinsdag 21

Zomerschaak

Dinsdag 28

Zomerschaak

Augustus
Dinsdag 4

Zomerschaak

Dinsdag 11

Zomerschaak

Dinsdag 18

Zomerschaak

Dinsdag 25

Feestavond
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Uitslagen Keizercompetitie
2014 - 2015
Ronde 30: dinsdag 19 mei
Wil Turk

– Jos Vlak

0 - 1

Hans Wansink

– Roland van Hartingsveldt

0 - 1

Carel Verbiest

– Frenk Bonnet

1 - 0

Hans Heshusius

– Nico de Haas

0 - 1

Harrie Storms

– Paul Wetselaar

1 - 0

Iris Vreeburg

– Maarten Scherjon

½ - ½

Bart van der Sman

– Volkert Bonnet

0 - 1

Ronde 29: dinsdag 12 mei
Jerry Bey

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Frans Vreugdenhil

– Marco Anink

1 - 0

Hans van Duijn

– Wil Turk

1 - 0

Hans Heshusius

– Carel Verbiest

1 - 0

Nico de Haas

– Hans Wansink

0 - 1

Volkert Bonnet

– Harrie Storms

0 - 1

Piet Pouw

– Paul Wetselaar

0 - 1

Ronde 28: dinsdag 28 april
Marco Anink

– Hans Wansink

½ - ½

Alexander vd Bosch

– Wil Turk

0 - 1

Steven Beij

– Piet Pouw

0 - 1

Frenk Bonnet

– Harrie Storms

0 - 1

Roland van Hartingsveldt

– Jos Vlak

1 - 0

Paul Wetselaar

– Nico de Haas

½ - ½

Ronde 27: dinsdag 14 april
Frans Vreugdenhil

– Hans van Duijn

½ - ½

Wil Turk

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Marco Anink

– Alexander vd Bosch

½ - ½

Hans Wansink

– Steven Beij

½ - ½

Nico de Haas

– Volkert Bonnet

½ - ½

Harrie Storms

– Hans Heshusius

0 - 1

Piet Pouw

– Carel Verbiest

1 - 0
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Maarten Scherjon

– Bart van der Sman

0 - 1

Daniël van de Hoeven

– Iris Vreeburg

1 - 0

Ronde 26: dinsdag 7 april
Wil Turk

– Marco Anink

0 - 1

Jos Vlak

– Hans Wansink

1 - 0

Steven Beij

– Volkert Bonnet

1 - 0

Iris Vreeburg

– Harrie Storms

0 - 1

Ronde 25: dinsdag 31 maart
Rein Thierry

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Hans Wansink

– Piet Pouw

½ - ½

Volkert Bonnet

– Maarten Scherjon

1 - 0

Harrie Storms

– Nico de Haas

½ - ½

Roland van Hartingsveldt

– Marco Anink

½ - ½

Bart van der Sman

– Paul Wetselaar

0 - 1

Ronde 24: dinsdag 17 maart
Nico de Haas

– Rein Thierry

0 - 1

Steven Beij

– Bart van der Sman

1 - 0

Iris Vreeburg

– Piet Pouw

½ - ½

Roland van Hartingsveldt

– Alexander vd Bosch

½ - ½

Paul Wetselaar

– Volkert Bonnet

0 - 1

Ronde 23: dinsdag 10 maart
Frans Vreugdenhil

– Steven Beij

1 - 0

Wil Turk

– Nico de Haas

1 - 0

Volkert Bonnet

– Carel Verbiest

½ - ½

Paul Wetselaar

– Iris Vreeburg

1 - 0

Maarten Scherjon

– Harrie Storms

0 - 1

Daniël van de Hoeven

– Bart van der Sman

1 - 0

Ronde 22: dinsdag 3 maart
Marco Anink

– Hans van Duijn

½ - ½

Jos Vlak

– Paul Wetselaar

½ - ½

Hans Wansink

– Wil Turk

0 - 1

Alexander vd Bosch

– Rein Thierry

1 - 0

Harrie Storms

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Piet Pouw

– Nico de Haas

1 - 0
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Ronde 21: dinsdag 17 februari
Rein Thierry

– Jos Vlak

½ - ½

Carel Verbiest

– Harrie Storms

1 - 0

Frenk Bonnet

– Hans Wansink

0 - 1

Ronde 20: dinsdag 10 februari
Hans van Duijn

– Wil Turk

1 - 0

Nico de Haas

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Piet Pouw

– Paul Wetselaar

½ - ½

Hans Heshusius

– Maarten Scherjon

1 - 0

Bart van der Sman

– Harrie Storms

1 - 0

Carel Verbiest

– Iris Vreeburg

1 - 0

Ronde 19: dinsdag 3 februari
Frans Vreugdenhil

– Marco Anink

0 - 1

Wil Turk

– Rein Thierry

1 - 0

Hans van Duijn

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Steven Beij

– Jos Vlak

½ - ½

Piet Pouw

– Hans Heshusius

1 - 0

Iris Vreeburg

– Maarten Scherjon

0 - 1

Paul Wetselaar

– Alexander vd Bosch

0 - 1

Bart van der Sman

– Joost v.d. Velden

1 - 0

Ronde 18: dinsdag 27 januari
Rein Thierry

– Paul Wetselaar

1 - 0

Hans Wansink

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Nico de Haas

– Marco Anink

½ - ½

Volkert Bonnet

– Alexander vd Bosch

½ - ½

Harrie Storms

– Jerry Bey Sr

0 - 1

Iris Vreeburg

– Steven Beij

1 - 0

Bart van der Sman

– Carel Verbiest

0 - 1

Ronde 17: dinsdag 20 januari
Frans Vreugdenhil

– Wil Turk

0 - 1

Marco Anink

– Jerry Bey

½ - ½

Rein Thierry

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Jos Vlak

– Nico de Haas

½ - ½

Volkert Bonnet

– Iris Vreeburg

½ - ½

Harrie Storms

– Piet Pouw

½ - ½

Paul Wetselaar

– Steven Beij
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Jerry Bey Sr

– Alexander vd Bosch

½ - ½

Maarten Scherjon

– Bart van der Sman

1 - 0

Joost v.d. Velden

– Frenk Bonnet

0 - 1

Ronde 16: dinsdag 13 januari
Jerry Bey

– Frans Vreugdenhil

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Harrie Storms

1 - 0

Carel Verbiest

– Hans Wansink

0 - 1

Nico de Haas

– Hans Heshusius

1 - 0

Piet Pouw

– Volkert Bonnet

1 - 0

Frenk Bonnet

– Maarten Scherjon

1 - 0

Roland van Hartingsveldt

– Marco Anink

0 - 1

Bart van der Sman

– Iris Vreeburg

0 - 1

Ronde 15: dinsdag 6 januari
Frans Vreugdenhil

– Jos Vlak

1 - 0

Marco Anink

– Wil Turk

1 - 0

Hans Wansink

– Rein Thierry

0 - 1

Harrie Storms

– Nico de Haas

0 - 1

Frenk Bonnet

– Bart van der Sman

0 - 1

Roland van Hartingsveldt

– Jerry Bey

½ - ½

Maarten Scherjon

– Volkert Bonnet

0 - 1

Ronde 14: dinsdag 16 december
Wil Turk

– Carel Verbiest

1 - 0

Jos Vlak

– Hans van Duijn

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Hans Wansink

0 - 1

Nico de Haas

– Paul Wetselaar

½ - ½

Volkert Bonnet

– Frenk Bonnet

1 - 0

Iris Vreeburg

– Harrie Storms

0 - 1

Roland van Hartingsveldt

– Frans Vreugdenhil

1 - 0

Ronde 13: dinsdag 9 december
Marco Anink

– Rein Thierry

1 - 0

Jos Vlak

– Wil Turk

½ - ½

Carel Verbiest

– Volkert Bonnet

½ - ½

Hans Heshusius

– Paul Wetselaar

½ - ½

Nico de Haas

– Alexander vd Bosch

0 - 1

Steven Beij

– Roland van Hartingsveldt

0 - 1

Harrie Storms

– Hans Wansink

0 - 1
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Iris Vreeburg

– Piet Pouw

0 - 1

Ronde 12: dinsdag 2 december
Jerry Bey

– Rein Thierry

1 - 0

Frans Vreugdenhil

– Steven Beij

0 - 1

Hans van Duijn

– Carel Verbiest

1 - 0

Volkert Bonnet

– Nico de Haas

½ - ½

Frenk Bonnet

– Piet Pouw

½ - ½

Roland van Hartingsveldt

– Wil Turk

½ - ½

Paul Wetselaar

– Harrie Storms

½ - ½

Jerry Bey Sr

– Hans Heshusius

½ - ½

Ronde 11: dinsdag 25 november
Frans Vreugdenhil

– Hans van Duijn

0 - 1

Wil Turk

– Paul Wetselaar

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Iris Vreeburg

1 - 0

Harrie Storms

– Steven Beij

1 - 0

Piet Pouw

– Nico de Haas

½ - ½

Jerry Bey Sr

– Volkert Bonnet

½ - ½

Ronde 10: dinsdag 18 november
Rein Thierry

– Jos Vlak

½ - ½

Hans Wansink

– Nico de Haas

½ - ½

Harrie Storms

– Frenk Bonnet

1 - 0

Iris Vreeburg

– Jerry Bey Sr

½ - ½

Ronde 9: dinsdag 11 november
Hans van Duijn

– Wil Turk

½ - ½

Jos Vlak

– Hans Wansink

½ - ½

Carel Verbiest

– Roland van Hartingsveldt

0 - 1

Hans Heshusius

– Piet Pouw

1 - 0

Steven Beij

– Volkert Bonnet

½ - ½

Paul Wetselaar

– Rein Thierry

0 - 1

Ronde 8: dinsdag 4 november
Rein Thierry

– Carel Verbiest

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Jerry Bey Sr

½ - ½

Nico de Haas

– Jos Vlak

0 - 1

Steven Beij

– Paul Wetselaar

0 - 1

Piet Pouw

– Harrie Storms
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Frenk Bonnet

– Iris Vreeburg

½ - ½

Ronde 7: dinsdag 28 oktober
Wil Turk

– Rein Thierry

½ - ½

Roland van Hartingsveldt

– Hans van Duijn

½ - ½

Paul Wetselaar

– Hans Wansink

½ - ½

Jerry Bey Sr

– Harrie Storms

1 - 0

Ronde 6: dinsdag 21 oktober
Wil Turk

– Alexander vd Bosch

1 - 0

Rein Thierry

– Hans van Duijn

0 - 1

Hans Heshusius

– Steven Beij

0 - 1

Nico de Haas

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Volkert Bonnet

– Iris Vreeburg

1 - 0

Roland van Hartingsveldt

– Jerry Bey

0 - 1

Jerry Bey Sr

– Piet Pouw

1 - 0

Ronde 5: dinsdag 14 oktober
Hans van Duijn

– Hans Heshusius

1 - 0

Rein Thierry

– Roland van Hartingsveldt

0 - 1

Hans Wansink

– Jerry Bey

0 - 1

Alexander vd Bosch

– Marco Anink

0 - 1

Piet Pouw

– Wil Turk

0 - 1

Paul Wetselaar

– Nico de Haas

½ - ½

Jos Vlak

– Jerry Bey Sr

½ - ½

Harrie Storms

– Carel Verbiest

1 - 0

Ronde 4: dinsdag 7 oktober
Jerry Bey

– Hans van Duijn

1 - 0

Wil Turk

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Steven Beij

– Jos Ouwerkerk

0 - 1

Volkert Bonnet

– Piet Pouw

0 - 1

Paul Wetselaar

– Iris Vreeburg

1 - 0

Jerry Bey Sr

– Nico de Haas

0 - 1

Ronde 3: dinsdag 23 september
Jerry Bey

– Nico de Haas

1 - 0

Jos Ouwerkerk

– Alexander vd Bosch

½ - ½

Hans van Duijn

– Paul Wetselaar

½ - ½
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Hans Wansink

– Roland van Hartingsveldt

½ - ½

Carel Verbiest

– Jos Vlak

0 - 1

Hans Heshusius

– Volkert Bonnet

1 - 0

Steven Beij

– Wil Turk

½ - ½

Piet Pouw

– Rein Thierry

0 - 1

Ronde 1: dinsdag 9 september
Rein Thierry

– Steven Beij

1 - 0

Hans Wansink

– Frenk Bonnet

1 - 0

Carel Verbiest

– Iris Vreeburg

½ - ½

Nico de Haas

– Hans van Duijn

0 - 1

Harrie Storms

– Jerry Bey

0 - 1

Roland van Hartingsveldt

– Jos Vlak

1 - 0

Ronde 2: dinsdag 16 september
Wil Turk

– Roland van Hartingsveldt

0 - 1

Marco Anink

– Paul Wetselaar

1 - 0

Hans van Duijn

– Hans Wansink

1 - 0

Jos Vlak

– Steven Beij

0 - 1

Carel Verbiest

– Jerry Bey

1 - 0

Nico de Haas

– Rein Thierry

½ - ½

Harrie Storms

– Jos Ouwerkerk

0 - 1

Iris Vreeburg

– Hans Heshusius

0 - 1
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Stand Keizercompetitie
2014 - 2015
Eindstand
Pl Naam

Punten Wa Gsp Gw Rm

Vl

Perc

WP

1 Roland van Hartingsveldt

738,00

45

21

8

11

2

64,3

202 128,25

2 Marco Anink

645,33

44

14

7

6

1

71,4

142,5 103,75

3 Jerry Bey

617,67

43

11

7

3

1

77,3

117

4 Hans van Duijn

614,50

42

16

8

6

2

68,8

160 108,75

5 Wil Turk

571,33

41

22

9

6

7

54,5

218

112,5

6 Frans Vreugdenhil

543,33

40

15

8

1

6

56,7

154

85

7 Alexander vd Bosch

511,00

39

15

5

6

4

53,3

8 Jos Vlak

496,83

38

17

5

8

4

52,9

168

86,5

9 Rein Thierry

472,33

37

19

7

5

7

50,0

189

91

10 Hans Wansink

467,00

36

20

6

8

6

50,0

189

83,5

11 Piet Pouw

447,17

35

19

7

6

6

52,6

159,5 79,5

12 Paul Wetselaar

421,83

34

22

5

10

7

45,5

196,5 78,25

13 Nico de Haas

417,50

33

25

4

11

10

38,0

236,5 86,5

14 Steven Beij

398,50

32

18

6

5

7

47,2

15 Harrie Storms

389,00

31

24

10

3

11

47,9

16 Hans Heshusius

357,50

30

13

6

2

5

53,8

109

52,5

17 Carel Verbiest

349,33

29

17

5

3

9

38,2

148,5

43

18 Volkert Bonnet

347,33

28

19

6

8

5

52,6

131,5 55,25

19 Jerry Bey Sr

286,00

27

10

3

6

1

60,0

88,5

56

20 Jos Ouwerkerk

225,50

26

3

2

1

0

83,3

28

24

21 Frenk Bonnet

184,17

25

11

2

2

7

27,3

80

9,5

22 Iris Vreeburg

172,00

24

19

1

6

12

21,1

139,5

23

23 Daniël van de Hoeven

164,83

23

2

2

0

0

100,0

8

8

24 Bart van der Sman

149,00

22

11

4

0

7

36,4

60,5

17

25 Martin Vlasveld

136,50

21

0

0

0

0

0,0

0

0

26 Maarten Scherjon

114,67

20

9

2

1

6

27,8

57,5

10

27 Jerry van Dijk

95,00

19

0

0

0

0

0,0

0

0

28 Joost v.d. Velden

39,00

18

2

0

0

2

0,0

7

0

Verslag 2015.pdf

19

SB

92

136,5 68,5

159

68

167,5 76,25

8/30/2015

Club Kampioensschap Leithen 2015
Onder de nieuwe regels zoals vastgesteld op de ledenvergadering van oktober 2014.
Afhankelijk van de resultaten is het mogelijk dat partijen komen te vervallen.

Halve Finales Vervallen
Finale
1e partij: 3 juni
Marco Anink

2e partij: 10 juni
Roland v
Hartingsveldt

0

1

Roland v
Hartingsveldt

3e partij:17 juni
Marco Anink

Marco Anink

0

1

Marco Anink

1

0

4e partij: 24 juli
Roland v
Hartingsveldt

½

½

Roland v
Hartingsveldt

Verslag 1e partij
De opzet van de strijd om het kampioenschap is gewijzigd. In plaats van halve finales en een
finale wordt er nu direct een finale over vier partijen gespeeld tussen de nummers 1 en 2 van
de Keizer-competitie: Roland van Hartingsveldt en Marco Anink.
In de eerste partij leek Marco met wit een heel eind op weg naar de overwinning. Toen hij
echter op de 25e zet een verkeerde afwikkeling koos was zijn voordeel in één keer geheel
verdampt. Even later ging het nog verder mis: in een nog houdbare stelling gaf Marco ook de
remise nog uit handen…
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Het cruciale moment uit de partij. Zwart heeft grote problemen maar met het inventieve 24.
… - Lh3 had Roland z’n laatste kans gegrepen. Zou wit nu echter 25. Txd4 gespeeld hebben
dan was het over en sluiten geweest (25. … - Lxg2+ 26. Dxg2 – Dxf7 27. Lg6 – Df8 28.
Lxe8 – Txe8 29. Td7).
Marco koos echter voor 25. Lxd4 om tot de ontdekking te komen dat na 25. … - Dxd4
terugnemen met de toren niet kan vanwege Te1 en mat.
Na 26. Tff1 – Dxb2 27. gxh3 – Te2 is de stelling nog houdbaar voor wit. Dan had hij echter
wel 28. Td3 of Tf3 dan wel Tde1 moeten spelen. Na de grafzet 28. Kg1 kreeg zwart met
28. … - De5 winnend voordeel wat hij drie zetten later kon verzilveren.

Verslag 2e partij
De tweede partij om het clubkampioenschap had min of meer eenzelfde verloop als de
eerste, maar dit keer kwam Marco als winnaar uit de strijd. Was hij het die de vorige keer de
zege uit handen gaf, dit keer was het Roland die een veel betere stelling niet in winst kon
omzetten. Marco kreeg in het middenspel problemen en kwam bovendien in tijdnood. Met
nog een minuut of drie op de klok (waar Roland er nog dik twintig had…) ging hij over tot
‘spektakelschaak’ met als hoogtepunt een stukoffer. Roland durfde het niet aan te nemen en
begon zelf zeeën van tijd te besteden aan het doorrekenen van alle varianten.
Uiteindelijk ontstond er een stelling waarin Marco twee pionnen compensatie had voor de
kwaliteit. Belangrijker echter nog was zijn koningsaanval. Na een dameschaak had Roland drie
mogelijke zetten, waarvan er twee heel slecht waren en de derde tot dameverlies zou leiden.
Eén keer raden welke hij speelde….
1-0 voor Marco dus en daarmee kwam de stand in de tweekamp op 1-1. Wordt vervolgd!

Verslag 3e partij
Ook na de derde partij in de tweekamp is de kampioen nog niet bekend. Weer was het een
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boeiend gevecht en opnieuw wist een van beide spelers zijn voordeel niet in winst om te
zetten. Anders dan in de twee voorgaande partijen sloeg de balans nu niet helemaal door
naar de andere kant maar werd het remise. De stand van 1½-1½ betekent dat Roland
volgende week aan remise genoeg heeft.
In de derde matchpartij kreeg Marco met wit spelend vanuit de opening een licht voordeeltje
maar Roland loste de probleempjes moeiteloos op. Op de 15e zet ging hij echter in de fout.
In de diagramstelling speelde hij Lxc3 wat direct tot nadeel leidt. Na zetten als Da5, La3 of c5
is er weinig aan de hand voor zwart.

Na 15 … - Lxc3 volgde 16. Txc3 – Da5 17. Dc2 (niet de beste, maar wit blijft beter staan)
– cxd5 18. Tc5 (zie onderstaand diagram).

De beste zet voor zwart is nu 18. … - Db6, maar in plaats daarvan volgt het verliezende 18.
… - Da3 dat tot stukverlies leidt: 19. Dc3 – Pc4 20. Pc2 – Db2 21. Txc4! – Dxc3 22.
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Txc3 met winnend voordeel voor wit. Nadat er nog meer materiaal van het bord ging en wit
met een toren op de 7e rij binnen wist te komen leek de winst een kwestie van tijd.
Na 29. … f5 (zie diagram) had wit met 30. Txg7+, gevolgd door 30. … - Kxg7 en Pe6+ zijn
voordeel verder kunnen vergroten.

Marco meende dit schijnoffer een zet te kunnen uitstellen maar na 30. g3 – b5 31. Txg7+ is
het minder effectief, hoewel de winst hiermee niet vergooid is.
Dat gebeurde pas op de 40e zet: zwart heeft zojuist 39. … b3 gespeeld en dreigt door te
lopen naar b1.

Er volgde 40. Pd3 - b2 (met remiseaanbod) 41. Pxb2 – Pxb2 42. Lxb2 – Kg4 43. Le5 –
Kh3 44. Kf3 – b4 45. Kf4 (haalt de grap Kxh2 gevolgd door g4+ uit de stelling…) – Kxh2.
Even terug naar de diagramstelling: wit had hier 40. Pxc4 moeten spelen. Na bxc4 worden de
zwarte vrijpionnen in bedwang gehouden door de loper, terwijl wit de tijd heeft om 41. Kf3 te
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spelen waarmee hij zijn h-pion op het bord houdt. Een essentieel verschil met het
partijverloop!
Marco probeerde het nog twaalf zetten, maar de vrije b-pion van zwart bleek ruim voldoende
compensatie voor de loper. Hij kwam niet verder en na 57 Kg4 (zie diagram) verzekerde
Roland zich met 57. … - h6 van de remise.

Verslag 4e partij
De kampioen 2015 is bekend! Roland van Hartingsveldt had in de vierde en laatste partij
tegen Marco Anink voldoende aan remise, maar het werd zelfs meer.
Marco vermoedde terecht dat Roland ervan uit zou gaan dat er een Siciliaan op het bord zou
komen en dus probeerde hij al op de tweede zet diens voorbereiding in de war te schoppen.
Hij koos voor het zgn. Olifantengambiet: 1. e4 – e5 2. Pf3 – d5 3. exd5 – Ld6 4. d4 – e4
5. Pe5 – Pf6 6. c4 – 0-0. Het is een zelden gespeelde opening, wat waarschijnlijk te
verklaren is uit het feit dat zwart grote moeite heeft om tot gelijk spel te komen…
In elk geval vond Roland het in de gegeven situatie niet erg om al snel een materieel
voordeeltje te krijgen. Na 7. Le2 – Te8 8. Pc3 kwam de volgende stelling op het bord:
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8. … - c5 leidt nu na 9. dxc6 – Pxc6 10. Pxc6 – bxc6 tot een stelling waarin wit een licht
voordeel heeft. Marco besloot echter tot 8. … - Lf5 dat na het sterke 9. g4! wit een riante
positie geeft. Na de min of meer gedwongen terugtocht 10. … -Lc8 (na 10. … - Lg6 volgt
Pxg6 en op 10. … - Ld7 komt natuurlijk 11. g5! met stukwinst) is het wit die alle troeven in
handen heeft. Zwart is tot passiviteit gedwonmgen en kan niet verhinderen dat wit z’n
voordeel verder uitbouwt. Na 15. … - c6 speelde Roland 16. Dg5.

Na 16. … Pbd7 en een ruiltje op c6 leidde dit tot een afruil op f6, torenruil op d8, slaan op e4
en dubbele afruil op f6. In het vervolg slaagde wit er in ook de lopers van het bord te krijgen
met bovendien winst van een tweede pion waarna op de 35e zet onderstaande stelling op het
bord stond:
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Marco was inmiddels in tijdnood gekomen en dan is tien seconden extra per zet toch wel heel
weinig om nog ergens remisekansjes te creëren. Het uiteraard gewonnen eindspel vergde nog
een zet of 20 maar toen was het kampioenschap van Roland dan ook echt een feit.
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Uitslagen Carel Verbiest Beker 2015
Zwitserse competitie op basis van de uitslag van de Keizer competitie
Ronde 7
Hans Wansink

– Carel Verbiest

½ -½

Roland v Hartingsveldt

– Nico de Haas

1 - 0

Harry Storms

– Wil Turk

0 - 1

Piet Pouw

– Alexander vd Bosch

0 - 1

Harry Storms

– Hans Wansink

0 - 1

Wil Turk

– Roland v Hartingsveldt

0 - 1

Bart vd Sman

– Maarten Scherjon

0 - 1

Nico de Haas

– Jerry Bey jr

1 - 0

Jos Vlak

– Hans Heshusius

0 - 1

Hans Wansink

– Wil Turk

0 - 1

Paul Wetselaar

– Jerry Bey

0 - 1

Jerry Bey jr

– Harry Storms

0 - 1

Carel Verbiest

– Nico de Haas

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Hans Wansink

0 - 1

Jos Vlak

– Bart vd Sman

1 - 0

Maarten Scherjon

– Paul Wetselaar

½ -½

Harry Storms

– Nico de Haas

½ -½

Hans Heshusius

– Iris Vreeburg

1 - 0

Hans Wansink

– Jos Vlak

½ -½

Nico de Haas

– Alexander vd Bosch

0 - 1

Bart vd Sman

– Harry Storms

1 - 0

Jos Vlak

– Nico de Haas

1 - 0

Hans Wansink

– Bart vd Sman

1 - 0

Paul Wetselaar

– Jerry Bey jr

½ -½

Ronde 6

Ronde 5

Ronde 4

Ronde 3

Ronde 2
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Jerry Bey

– Frenk Bonnet

1 - 0

Wil Turk

– Jerry Bey sr

0 - 1

Harry Storms

– Iris Vreeburg

1 - 0

Roland v Hartingsveldt

– Harry Storms

1 - 0

Carel Verbiest

– Wil Turk

0 - 1

Alexander vd Bosch

– Volkert Bonnet

1 - 0

Frenk Bonnet

– Jos Vlak

0 - 1

Iris Vreeburg

– Hans Wansink

0 - 1

Piet Pouw

– Daniel vd Hoeven

0 - 1

Bart vd Sman

– Paul Wetselaar

1 - 0

Nico de Haas

– Maarten Scherjon

1 - 0

Ronde 1
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Stand Carel Verbiest Beker 2015
Zwitserse competitie op basis van de uitslag van de Keizer competitie

Eindstand
No PNo Naam
1
2
4

2 Hans Wansink

9

12

15
17

20

WP

SB

PS Rat.

5.0

4.0 6.00 2.0 1697

20 Roland v Hartingsveldt

4.0

9.0 9.00 5.5 1712

19 Wil Turk

4.0

8.0 5.00 5.5 1705

3 Alexander vd Bosch

3.5

6.5 4.75 6.0 1703

1 Jos Vlak

3.5

6.5 5.00 9.5 1700

3.5

5.5 2.00 3.5 1679

6 Jerry Bey

3.0

7.5 6.25 5.0 1706

9 Hans Heshusius

3.0

9.0 7.75 3.5 1682

7 Nico de Haas

2.5

6.0 7.25 1.0 1688

8 Harry Storms

2.5

4.0 5.75 1.0 1685

17 Maarten Scherjon

2.5

2.0 1.25 9.5 1658

12 Jerry Bey sr

2.0

8.0 6.00 2.0 1673

15 Daniel vd Hoeven

2.0

6.5 4.50 2.5 1664

16 Bart vd Sman

2.0

4.0 8.00 2.0 1661

1.5

1.0 6.75 7.5 1691

18 Jerry Bey jr

1.5

7.5 6.25 9.0 1655

21 Marco Anink

1.0

4.5 2.25 6.5 1709

4 Piet Pouw

1.0

1.0 6.25 5.5 1694

11 Volkert Bonnet

1.0

2.5 9.00 5.5 1676

13 Frenk Bonnet

0.5

1.5 6.25 2.5 1670

14 Iris Vreeburg

0.5

0.0 4.00 2.5 1667

22 Kondrat Ninikashvili

0.5

4.5 2.25 2.0 1650

10 Carel Verbiest
7

Score

5 Paul Wetselaar

Verslag 2015.pdf

29

8/30/2015

Snelschaakkampioenschap
Jan Koet Beker 2015
De strijd om de Jan Koet beker vond dit seizoen plaats op dinsdag 24 februari 2015.
Nadat de stof was opgetrokken bleek Marco Anink zijn titel van vorig jaar geprolongeerd te
hebben.
Groep 1
(dubbelrondig, 2 finalisten)
1

2

3

4

1

2

1

Wil Turk

X

0

2

Hans van Duijn

2

X 1½

3

Roland van Hartingsveldt

1

1½

4

Carel Verbiest

0

5

Nico de Haas

6

Iris Vreeburg

1

5

6

Tot

1

4

2

8½

1

2

X

2

2

1

0

X 1½

2

4½

0

0

½

X

2

2½

0

0

0

0

X

1

6½

Groep 2
(dubbelrondig, 2 finalisten)
1

2

3

4

5

6

Tot

1

Frans Vreugdenhil

X

1

2

2

2

2

9

2

Marco Anink

1

X

2

2

2

2

9

3

Rein Thierry

0

0

X

2

2

2

6

4

Alexander vd Bosch

0

0

0

X

2

1

3

5

Volkert Bonnet

0

0

0

0

X

2

2

6

Harrie Storms

0

0

0

1

0

X

1

FINALE
(dubbelrondig, 1 finalist)
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1

2

3

4

Tot

1

Roland van Hartingsveldt

X

0

2

1

3

2

Marco Anink

2

X

2

2

6

3

Hans van Duijn

0

0

X

2

2

4

Frans Vreugdenhil

1

0

0

X

1
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Rapidkampioenschap
Jerry Bey Beker 2015
De strijd om de Jerry Bey beker vond dit seizoen plaats op dinsdag 24 maart 2015.
Ondanks een paar last minute afzeggingen telde het jaarlijkse rapidtoernooi om de Jerry Bey
Beker toch nog zestien deelnemers. Nadat de eerste op rating ingedeelde rondes achter de
rug waren kon voor de ‘ELO-favorieten’ het echte werk beginnen.
Bij het ingaan van de laatste ronde hadden Wil Turk, Daniël van der Hoeven en Roland van
Hartingsveldt al een keer in het stof moeten bijten. Alleen Marco Anink kon nog bogen op de
volle 100%. Met in de laatste ronde de partij Roland tegen Marco op het programma was er
echter nog van alles mogelijk.
Nadat Wil zijn laatste partij wist te winnen (en daardoor op 4 uit 5 kwam), was het mogelijk
dat drie spelers op die score zouden uitkomen. Dan moest Roland natuurlijk wel even van
Marco winnen…
Dat lukte hem uiteindelijk niet, zodat Marco zich opnieuw rapidkampioen van Leithen mag
noemen!
Eindstand:
1.

Marco Anink

4½

2.

Wil Turk

4

3.

Roland v Hartingsveldt 3½

4.

Daniël vd Hoeven

3

Alexander vd Bosch

3

Hans Wansink

3

Carel Verbiest

2½

Marc de Mey

2½

Nico de Haas

2½

Paul Wetselaar

2½

7.

11. Rein Thierry
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2

Jos Vlak

1½

Hans Heshusius

1½

Piet Pouw

1½

15. Maarten Scherjon

1

16. Bart vd Sman

0
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Uitslagen Zomerkampioenschap 2015
Ronde 10
Edwin van Haastert

– Frans Vreugdenhil

1 - 0

Kondrat Ninikashvili

– Fred Slingerland

0 - 1

Raoul van Ketel

– Eric van 't Hof

1 - 0

Wilfried Binnendijk

– Daan Vernooij

1 - 0

Wil Turk

– Rudy van Wessel

0 - 1

Hans Wansink

– Hans Heshusius

1 - 0

Roland v Hartingsveldt

– Steven Beij

1 - 0

Daan Binnendijk

– Jos Vlak

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Piet Pouw

1 - 0

Nico de Haas

– Bart vd Bosse

0 - 1

Iris Vreeburg

– John Kettenis

½ -½

Jaap vd Heijden

– Harrie Storms

1 - 0

Daan Vernooij

– Edwin van Haastert

0 - 1

Fred Slingerland

– Eric van 't Hof

1 - 0

Raoul van Ketel

– Hans Wansink

1 - 0

Rudy van Wessel

– Wilfried Binnendijk

½ -½

Daan Binnendijk

– Wil Turk

0 - 1

Steven Beij

– Kondrat Ninikashvili

0 - 1

Piet Pouw

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Hans Heshusius

– Alexander vd Bosch

1 - 0

Jos Vlak

– Nico de Haas

1 - 0

Roland v Hartingsveldt

– Iris Vreeburg

1 - 0

Bart vd Bosse

– Jaap vd Heijden

½ -½

Harrie Storms

– John Kettenis

0 - 1

Edwin van Haastert

– Raoul van Ketel

1 - 0

Fred Slingerland

– Daan Vernooij

1 - 0

Wilfried Binnendijk

– Ornett Stork

0 - 1

Eric van 't Hof

– Hans Wansink

1 - 0

Wil Turk

– Marco Anink

0 - 1

Nico de Haas

– Rudy van Wessel

0 - 1

Frans Vreugdenhil

– Daan Binnendijk

½ -½

Kondrat Ninikashvili

– Iris Vreeburg

1 - 0

Steven Beij

– Harrie Storms

Ronde 9

Ronde 8
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Ronde 7
Ornett Stork

– Fred Slingerland

0 - 1

Eric van 't Hof

– Edwin van Haastert

0 - 1

Daan Vernooij

– Wil Turk

1 - 0

Daan Binnendijk

– Raoul van Ketel

0 - 1

Hans Wansink

– Nico de Haas

1 - 0

Marco Anink

– Wilfried Binnendijk

0 - 1

Frans Vreugdenhil

– Steven Beij

1 - 0

Jos Vlak

– Kondrat Ninikashvili

0 - 1

Rudy van Wessel

– Harrie Storms

1 - 0

Edwin van Haastert

– Fred Slingerland

½ -½

Raoul van Ketel

– Ornett Stork

0 - 1

Wilfried Binnendijk

– Eric van 't Hof

0 - 1

Daniel vd Hoeven

– Marco Anink

1 - 0

Alexander vd Bosch

– Hans Wansink

½ -½

Wil Turk

– Steven Beij

1 - 0

Daan Vernooij

– Jos Vlak

1 - 0

Nico de Haas

– Frans Vreugdenhil

1 - 0

Iris Vreeburg

– Hans Heshusius

0 - 1

John Kettenis

– Roland v Hartingsveldt

0 - 1

Harrie Storms

– Kondrat Ninikashvili

0 - 1

Ornett Stork

– Edwin van Haastert

0 - 1

Fred Slingerland

– Alexander vd Bosch

1 - 0

Raoul van Ketel

– Wil Turk

1 - 0

Daniel vd Hoeven

– Nico de Haas

1 - 0

Eric van 't Hof

– Jos Vlak

1 - 0

Steven Beij

– Daan Vernooij

½ -½

Hans Heshusius

– Wilfried Binnendijk

0 - 1

Marco Anink

– John Kettenis

1 - 0

Hans Wansink

– Roland v Hartingsveldt

1 - 0

Harrie Storms

– Iris Vreeburg

0 - 1

Kondrat Ninikashvili

– Frans Vreugdenhil

0 - 1

Nico de Haas

– Ornett Stork

0 - 1

Fred Slingerland

– Raoul van Ketel

½ -½

Ronde 6

Ronde 5

Ronde 4
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Edwin van Haastert

– Hans Heshusius

1 - 0

Wim Zwinkels

– Hans Wansink

1 - 0

Wil Turk

– Iris Vreeburg

1 - 0

Frans Vreugdenhil

– Marco Anink

0 - 1

Kondrat Ninikashvili

– Piet Pouw

0 - 1

Frenk Bonnet

– John Kettenis

0 - 1

Ornett Stork

– Wim Zwinkels

1 - 0

Piet Pouw

– Nico de Haas

0 - 1

Iris Vreeburg

– Carel Verbiest

0 - 1

Hans Wansink

– Wil Turk

½ -½

Marco Anink

– Edwin van Haastert

0 - 1

Frans Vreugdenhil

– Raoul van Ketel

0 - 1

Roland v Hartingsveldt

– Fred Slingerland

0 - 1

Frenk Bonnet

– Hans Heshusius

0 - 1

John Kettenis

– Kondrat Ninikashvili

½ -½

Jos Vlak

– Ornett Stork

0 - 1

Gert Michiel de Niet

– Hans Wansink

1 - 0

Nico de Haas

– Wim Zwinkels

0 - 1

Alexander vd Bosch

– Steven Beij

1 - 0

Daan Binnendijk

– John Kettenis

1 - 0

Kondrat Ninikashvili

– Wilfried Binnendijk

0 - 1

Carel Verbiest

– Harrie Storms

1 - 0

Ornett Stork

– Carel Verbiest

1 - 0

John Kettenis

– Gert Michiel de Niet

0 - 1

Wim Zwinkels

– Kondrat Ninikashvili

1 - 0

Steven Beij

– Daan Binnendijk

1 - 0

Wilfried Binnendijk

– Nico de Haas

0 - 1

Harrie Storms

– Jos Vlak

0 - 1

Hans Wansink

– Frenk Bonnet

1 - 0

Iris Vreeburg

– Alexander vd Bosch

½ -½

Ronde 3

Ronde 2

Ronde 1
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Stand Zomerkampioenschap 2015
Eindstand
No PNo Naam

Score

WP

SB

PS Rat.

1

23 Edwin van Haastert

8.5

2.5 0.00 3.0 2393

2

22 Fred Slingerland

8.0

2.5 7.00 9.5 2295

3

24 Raoul van Ketel

6.5

0.0 4.00 4.0 2264

4

10 Ornett Stork

6.0

0.5 7.00 2.0 2092

5

29 Rudy van Wessel

5.5

3.0 0.75 6.0 0000

16 Wilfried Binnendijk

5.5

1.5 7.75 8.5 1827

26 Eric van 't Hof

5.0

7.0 4.00 1.0 2050

6 Hans Wansink

5.0

0.0 1.75 7.5 1593

27 Daan Vernooij

4.5

1.5 8.75 9.0 1575

20 Roland v Hartingsveldt

4.5

1.0 4.25 1.0 1837

18 Frans Vreugdenhil

4.5

8.5 8.75 3.0 1842

19 Wil Turk

4.5

7.5 8.00 7.5 1869

13 Daan Binnendijk

4.5

4.5 8.75 4.5 1856

4 Kondrat Ninikashvili

4.5

3.0 3.00 8.0 1491

7 Gert-Michiel de Niet

4.0

7.0 3.00 2.0 2045

28 Daniel vd Hoeven

4.0

6.0 2.00 8.0 1850

11 Wim Zwinkels

4.0

5.5 0.50 1.5 1886

17 Marco Anink

4.0

3.0 3.00 5.5 1826

25 Hans Heshusius

4.0

0.5 1.50 4.5 1465

4.0

8.5 1.50 5.0 1627

30 Bart vd Bosse

3.5

2.5 7.75 9.0 0000

31 Jaap vd Heijden

3.5

0.5 5.75 9.0 0000

3 Carel Verbiest

3.5

9.5 3.25 6.0 1600

8 Steven Beij

3.5

1.0 1.25 3.5 1368

1 Jos Vlak

3.5

0.0 9.25 1.0 1684

12 Nico de Haas

3.0

3.5 4.00 3.0 1415

21 Piet Pouw

3.0

1.0 6.50 2.0 1300

9 John Kettenis

3.0

1.0 2.25 3.5 1537

29

5 Iris Vreeburg

2.5

1.0 8.50 6.0 1300

30

15 Frenk Bonnet

1.5

8.5 2.25 0.0 1350

31

14 Harrie Storms

1.0

8.0 1.00 7.5 1316

7
9

15

2 Alexander vd Bosch
21

26
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Leithen 1 seizoen 2014-1015
Leithen 1 speelt in de promotie klasse van de Leidse Schaakbond
Teamleider: Rein Thierry (079-3611708, leithen1@svleithen.nl)

Eindstand
MP

BP

1

2

3

4

5

6

7

8

X

5½

6

7

6½

4½

4

4

X

6½

5

4

5

5

6½

1 Leiderdorp 1

12 37½

2 LSG 5

11 34½ 2½

3 Philidor 2

6

25½

2

1½

X

4

6½

4½

4

3

4 Oegstgeest 2

6

25

1

3

4

X

4

3

5½

4½

5 Leithen 1

6

24½ 1½

4

1½

4

X

4

5½

4

6 AAS 2

5

23½ 3½

3

3½

5

4

X

4½

7 De Zwarte Pion 1

4

24½

4

3

4

2½

2½

3½

X

5

8 Voorschoten 3

4

21

4

1½

5

3½

4

3

X

Uitslagen
Ronde 1: Dinsdag 4 november
Leithen 1

– Philidor 2

1
6
½ ½

H.J.J. Bey

– W.J. van Briemen

0 - 1

J. Ouwerkerk

– F.O. Zeven

0 - 1

D. van der Hoeven

– W.Y. Sharshov

0 - 1

F. Vreugdenhil

– B.R. Habig

0 - 1

A. Luinenburg

– A.J.W. Kohlbeck

0 - 1

W. Turk

– W.T.C. Braggaar

0 - 1

R. van Hartingsveldt

– M. van Veen

½ - ½

H.A. Tamerus

– W.P.D. Braggaar

1 - 0

Ronde 2: Dinsdag 18 november
Leithen 1

– Voorschoten 3

4 - 4

H.J.J. Bey

– S.B. Algera

½ - ½

H.A. Tamerus

– D. Gruijters

1 - 0

F. Vreugdenhil

– S. Hilarius

0 - 1

A. Luinenburg

– G.P. Both

0 - 1

W.M. Vlasveld

– R.M. de Boer

1 - 0

R. van Hartingsveldt

– J. Damen

0 - 1

W. Turk

– R. Verstraten

½ - ½

H. van Duijn

– I. Warmerdam

1 - 0
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Ronde 3: Donderdag 11 december
De Zwarte Pion 1

– Leithen 1

2
5
½ ½

G.P.M. van Dijk

– H.J.J. Bey

½ - ½

W.F. van Randen

– J. Ouwerkerk

½ - ½

J. van Hal

– F. Vreugdenhil

½ - ½

W.C.E. Welch

– H.A. Tamerus

0 - 1

J.J. den Breejen

– W.M. Vlasveld

½ - ½

R. van den Aardweg

– A. Luinenburg

0 - 1

T. Albregtse

– H. van Duijn

½ - ½

G. Rooijakkers

– D. van Heijgen

0 - 1

Leithen 1

– Oegstgeest 2

4 - 4

J. Ouwerkerk

– J. Boots

0 - 1

H.J.J. Bey

– G. van der Bent

1 - 0

H. van Duijn

– C. Scherpenisse

1 - 0

D. van der Hoeven

– E.P.M. Wagemans

0 - 1

W.M. Vlasveld

– A.G.J. van Brussel

½ - ½

F. Vreugdenhil

– N. van der Maat

0 - 1

A. Luinenburg

– M.J. Goudriaan

1 - 0

W. Turk

– W.G. Binnendijk

½ - ½

Ronde 4: Dinsdag 27 januari

Ronde 5: Woensdag 18 februari
Leidendorp 1

– Leithen 1

6
1
½ ½

N. Hortensius

– F. Vreugdenhil

1 - 0

G. van Rijn

– D. van der Hoeven

1 - 0

R. Corstjens

– H.J.J. Bey

1 - 0

W.P.A. Kentstra

– D. van Heijgen

1 - 0

A.A. Wiersma

– H. van Duijn

½ - ½

E.J. Poels

– A. Luinenburg

1 - 0

I. Lucas

– R.D. Thierry

½ - ½

R. Schenkelaars

– W. Turk

½ - ½

Leithen 1

– AAS 2

4 - 4

Thomas Beuman

– W. Moene

0 - 1

H.J.J. Bey

– W. Hensbergen

½ - ½

A. Luinenburg

– S. Groot

0 - 1

M.F.J. Anink

– E. Breedveld

0 - 1

F. Vreugdenhil

– O.P. Cliteur

1 - 0

Ronde 6: Dinsdag 17 maart
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H.A. Tamerus

– S.P.C. Schimmel

1 - 0

W.M. Vlasveld

– B.C.H.M. Eijsvogel

½ - ½

H. van Duijn

– R. Piller

1 - 0

LSG 5

– Leithen 1

4 - 4

H. van der Scheer

– Thomas Beuman

½ - ½

P. Passenier

– H.J.J. Bey

0 - 1

C.J. Spaans

– H.A. Tamerus

½ - ½

W. Zwinkels

– R. van Hartingsveldt

½ - ½

J. Stins

– F. Vreugdenhil

1 - 0

D.C.W. Binnendijk

– D. van der Hoeven

½ - ½

R.H. Derksen

– A. Luinenburg

1 - 0

W. Evenhuis

– H. van Duijn

0 - 1

Ronde 7: Dinsdag 7 april
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Wedstrijdverslagen Leithen 1
Ronde 2 (18 november):
Voorschoten 3
Pech
Na de zware nederlaag van zowel Leithen 1 als Voorschoten 3 in de eerste ronde was de
onderlinge wedstrijd al direct een ‘vierpuntenwedstrijd’. Helaas werd het een gelijkspel, waar
beide teams weinig mee opschieten…
En jammer genoeg mag Leithen zich het meest ongelukkig noemen. Ga maar na: Roland van
Hartingsveldt stond gewonnen, maar met een prachtig dameoffer kreeg hij een mat in twee
om de oren. Arno Luinenburg stond heel goed, liet zijn voordeel glippen om uiteindelijk in een
verloren pionneneindspel te belanden. Frans Vreugdenhil kreeg een pionneneindspel op het
bord met loper tegen paard. In plaats van gratis een pion mee te pikken en zo goed als zeker
de winst te pakken, ruilde hij de stukken om tot zijn verbijstering te ontdekken dat het
resterende eindspel op tempo verloren was.
Positieve uitschieters waren in elk geval de prachtige winstpartij van Henrik Tamerus tegen
oud-Leithenaar Dirk Gruijters (al moet gezegd dat Henrik niet over geluk te klagen had), de
degelijke overwinning van Martin Vlasveld en de snelle winst van Hans van Duijn.
Aan bord 1 offerde Jerry Bey een stuk voor een sterke aanval. In het vervolg ging er blijkbaar
ergens iets mis, zodat hij voor remise moest vechten, wat uiteindelijk lukte.
Ook Wil Turk kon een halfje noteren. In een eindspel met pionnen en lichte stukken deed hij
het niet heel handig, maar met een ‘stellingsgelukje’ kon hij toch ontsnappen met de remise
die het lange tijd toch al leek te gaan worden.
Jos

Ronde 4 (27 januari):
Oegstgeest 2
Weer pech
Wie eerder dit seizoen de wedstrijd van Leithen 1 tegen Voorschoten 3 heeft gezien, zal bij de
thuiswedstrijd tegen Oegstgeest 2 een ‘deja vu-gevoel’ gehad hebben… Weer leek er geen
vuiltje aan de lucht en toch ging het nog mis! Halverwege de avond een ruime 3-1
voorsprong en in de resterende partijen was er maar één die slecht stond.
Het eerste resultaat werd genoteerd bij Martin. Nadat in het middenspel de zware stukken
van het bord verdwenen, wikkelde hij af naar een pionnen eindspel met loperpaar tegen loper
en paard. Een miniem voordeeltje dus, dat niet voldoende bleek voor de winst.
Deze remise werd gevolgd door twee winstpunten. Hans bood na een vroege dameruil al snel
remise aan, maar zijn tegenstander wilde nog even doorspelen. Dat deed hij echter al te
voortvarend, waardoor Hans de beschikking kreeg over veel cruciale velden. In het eindspel
maakte hij het keurig af.
De voorsprong werd verdubbeld door Arno. Die zag zijn tegenstander al in de opening in de
fout gaan, maar in het vervolg leek die zich aardig terug te vechten in de partij. Optisch
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bedrog want Arno drong met toren en loper de vijandelijke stelling binnen, won een stuk en
de partij: 2½-½.
In de partij tussen Wil en Wilfried Binnendijk gebeurde er hoegenaamd niets. Vanuit de opening
kwam er een bijna symmetrische stelling op het bord en beide spelers manoeuvreerden
vooral achter de eigen linies. In het eindspel met alleen nog lichte stukken werd uiteindelijk tot
remise besloten: 3-1.
Nadat Jos de koning had moeten omleggen doordat hij teveel risico had genomen in de jacht
op een pionnetje, leek er nog weinig aan de hand. Jerry zou gaan winnen, Frans had minimaal
remise en Daniël had duidelijke winstkansen. Deel één van deze drievoudige voorspelling
kwam inderdaad uit. Een mooie partij van Jerry: lange tijd stond hij een pion achter, maar hij
had daar meer dan voldoende compensatie voor in de vorm van betere ontwikkeling en
ruimtevoordeel. Na kwaliteitswinst en nog meer materiaalwinst maakte Jer het mooi af in
wederzijdse tijdnood.
Daarna ging het dus mis… Om kort te gaan: Frans gaf in een paar zetten de hele partij uit
handen en Daniël kon in tijdnood geen winstplan vinden. Hij dacht via een dame-schijnoffer
een toren te kunnen winnen, maar had daarbij een kleinigheid overzien…
Zo kwam er dus een 4-4 tot stand waar beide partijen waarschijnlijk weinig mee opschieten.
Jos

Ronde 6 (17 maart):
AAS 2
Degradatieduel
Het degradatieduel tussen Leithen 1 en AAS 2 leverde geen winnaar op. Vóór deze speelronde
was ervan uitgegaan dat een puntendeling wel voldoende zou zijn voor handhaving, maar het
onverwachte gelijke spel tussen Leiderdorp 1 en Voorschoten 3 gooide roet in het eten…
De situatie in de promotieklasse is in elk geval megaspannend waar het de onderste plaatsen
betreft, vooral omdat ook niet helemaal duidelijk is hoeveel teams er uit de KNSB
terugkomen. Als dat er slechts één is, dan degradeert alleen de nummer 8 uit de
promotieklasse (bron: website LeiSB).
De wedstrijd tegen AAS 2 was er weer zo één waarin duidelijk is dat een voorsprong van
twee punten niets zegt. In een vooruitgespeelde partij had Henrik Tamerus zijn tegenstander
al van het bord gedrukt, zodat we met een 1-0 voorsprong konden starten.
De twee volgende resultaten waren puntendelingen. Jerry Bey tegen Willem Hensbergen was
een partij waarin hoegenaamd niets gebeurde, behalve dan het regelmatig afruilen van het
meeste materiaal. Martin Vlasveld kwam tegen Bernard Eijsvogel in het eindspel tijdelijk een
pion achter, maar wist uiteindelijk schijnbaar moeiteloos naar remise af te wikkelen.
? Aan bord 8 overspeelde Hans van Duijn invaller Piller vanuit het middenspel volledig. Eerst
was er een niet aangenomen schijnoffer dat tot mat had zullen leiden, vervolgens een
onstuitbare koningsaanval en mat in twee, dat door Hans niet direct maar een zet later wel
werd opgemerkt.
De 3-1 voorsprong leek comfortabel, maar op de resterende borden zag het er niet zo goed
uit. Marco Anink had een openingsvariant gespeeld met kwaliteitsoffer, die hij tien jaar geleden
tot in de finesses beheerste. Maar ja, dat was tien jaar terug… Na de grafzet Ld2 ging bijna al
het materiaal van het bord en moest hij proberen het eindspel met een kwaliteit minder te
keepen, Daar lukte bijna, maar uiteindelijk helemaal niet.
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Vervolgens ging ook Thomas Beuman eraf nadat hij in een lang gelijkopgaande strijd in het
eindspel een pion verloor. Arno Luinenburg stond op dat moment ook al verloren. Hij had
weliswaar een kwaliteit meer, maar vier pionnen compensatie bleken meer dan voldoende
voor de winst van AAS-teamleider Simon Groot.
4-3 achter en nog één partij te gaan. Frans Vreugdenhil had tegen Olaf Cliteur niet zozeer de
stelling als wel de klok mee. Er kwam een lastig eindspel op het bord met gelijke
materiaalverhouding. De opgave om telkens binnen tien seconden de beste zet te vinden
bleek onoverkomelijk voor Cliteur, die dan ook een kapitale fout maakte die tot mat in twee
en een 4-4 gelijkspel leidde.
Jos

Ronde 7 (7 april):
LSG 5
Degradatieduel
Zelden is het in de promotieklasse zo spannend geweest als dit jaar. Niet wat betreft de
promotieplekken, want het was al een paar rondes terug duidelijk dat die naar Leiderdorp 1
en LSG 5 zouden gaan. Maar vanaf plaats drie tot en met acht zat er bij het ingaan van de
laatste ronde maar twee punten verschil tussen de overige ploegen. Al het rekenwerk dat er
aan te pas kwam leverde voor Leithen het simpele resultaat op dat er minimaal gelijkgespeeld
moest worden tegen LSG 5 om definitief veilig te zijn. Lekker dan: een punt halen tegen een
van de twee sterkste teams…
Teamleider Rein had er echter alle vertrouwen in en sleutelde een opstelling in elkaar waarmee
dat reddende punt gehaald zou moeten kunnen worden..
Hier volgt zijn verslag van de gebeurtenissen op de borden.
Bord 1: Thomas speelde, ondanks dat hij zich niet goed voelde, met wit een gedegen partij.
Hij offerde in de opening een pion voor druk op de zwarte stelling. In de overgang van het
middenspel naar het eindspel kwam de pion weer terug en bood hij, na overleg, remise aan
wat zijn tegenstander in dank aannam.
Bord 2: Jerry speelde met zwart zijn geliefde d6-opening en schoof zijn tegenstander
geruisloos van het bord!
Bord 3: Henrik kwam niet optimaal uit de opening en stond lang onder druk om tenslotte in
het eindspel overlopen te worden. In een apart verslag van Frans Vreugdenhil wordt uit de
doeken gedaan hoe een en ander verder ging. Nu alvast: K+t tegen K+T+3 pi met als slot
een geweldige dreun: een dolle toren en remise!
Bord 4: Roland speelde een sterke partij waarin hij in het middenspel een stuk leek te kunnen
winnen. Hij stak erg veel tijd in de stelling en koos uiteindelijk voor een solide voortzetting die
later remise opleverde.
Bord 5: Frans gaf aan dat hij niet gelukkig was met de beginzetten van zijn tegenstander
(1.e4-c5 2.Pf3-e6) maar kromde toch zijn rug en kwam in ingewikkelde stelling terecht. In
tijdnood kwam hij veel beter te staan, maar helaas vergaloppeerde hij zich met torenverlies
en onmiddellijke opgave tot resultaat.
Bord 6: Daniël speelde met zwart een zware positionele partij en accepteerde in het verre
middenspel remise. Na afloop kwam hij er in de analyse achter dat hij winstkansen had.
Helaas had hij dit achter het bord niet gezien, maar gezien het feit dat hij dit seizoen al vaker
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gewonnen partijen in nullen had zien eindigen, was hij toch tevreden met het halfje.
Bord 7 Arno met wit was na afloop met zijn partij ontevreden. In de opening pionwinst wat
achteraf gezien geen succes opleverde. In het middenspel raakte hij het spoor bijster verloor
de kwaliteit ,spartelde nog lange tijd tegen maar verloor de strijd.
Bord 8 Hans met zwart overspeelde na een krachtig middenspel zijn tegenstander in het
eindspel,dat was voor hem en de omstanders genieten!!
Wij spelen het volgend seizoen wederom in de promotieklasse!!
Ik wil alle spelers die dit seizoen voor het eerste zijn uitgekomen hartelijk bedanken voor hun
inzet.
Rein

Ronde 7 (7 april):
LSG 5
De dolle toren
Insiders weten dat als ik een mail stuur over een schaakpartij of wedstrijd, dat er dan iets
heel ongelofelijks is voorgevallen. Dan heeft er zich een situatie voorgedaan die je van te
voren voor volkomen onmogelijk had gehouden.
Wat was er aan de hand?
Leithen 1 stond er in de team competitie slecht voor. Er moest tegen LSG 5 minimaal gelijk
gespeeld worden, om onze plek in de promotieklas veilig te stellen. Geen eenvoudige klus
want onze tegenstanders stonden op de tweede plaats en hadden een bijzonder sterk team.
In het begin ging de strijd aardig gelijk op: er vielen drie remises en ik had al snel in de gaten
dat mijn partij wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Helaas werd het een saaie
positionele pot. En zoals iedereen wel weet ben ik heel slecht in dergelijke stellingen. Ook nu
bleek dat weer eens.
Uiteindelijk werd het toch nog heel spannend, maar in tijdnood vergooide ik de partij.

In de diagramstelling had ik Da6xb5 gespeeld. Ik zag meteen dat mijn tegenstander nu Dg3
kon spelen met matdreiging op g2. Na die zet zou ik minimaal een toren verliezen. Ik had
natuurlijk Df6 moeten spelen, met zelfs winstkansen. Nog voordat mijn tegenstander de zet
Dg3 had kunnen spelen gaf ik gedesillusioneerd op. Heel boos op mijzelf, want door mijn
schuld zou ons team misschien gaan degraderen.
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Bij de stand 3½-3½ was er echter nog één partij aan de gang. Maar daarin stonden we
volkomen verloren. Zie het diagram:

Wat gebeurde er echter in die partij?
Een laatste wanhoopspoging van onze speler Henrik Tamerus. Hij speelt zijn pion van b6 naar
b7. Zijn tegenstander kon die pion eenvoudig slaan en staat daarna glad gewonnen. Maar hij
dacht, ik speel Kg3 en de volgende zet is het mat. Henrik had op die zet gehoopt en speelt
g2-g1 en promoveert tot dame, met schaak! Natuurlijk had zijn tegenstander dat gezien en
hij pakt direct de dame van het bord: Txb8.
Maar nu speelt Henrik Tb6! Als zijn tegenstander de toren slaat is het pat!!!!!!
En als hij zijn toren weghaalt zet Henrik er zijn toren eenvoudig weer voor. Een dolle toren!!
Dat heb ik nog maar een paar maal in mijn ganse schaakloopbaan meegemaakt. De partij
werd dus remise! De eindstand 4-4. Dus niet gedegradeerd.
Mijn avond was direct weer helemaal goed. Toen ik thuis kwam, kon ik niet anders dan even
achter mijn computer te kruipen om er even verslag van te doen.
Frans
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Leithen 2 seizoen 2014-2015
Leithen 2 speelt in de tweede klasse A van de Leidse Schaakbond
Teamleider: Alexander v.d. Bosch (06-41374803, leithen2@svleithen.nl)

Eindstand: KAMPIOEN!
MP

BP

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Leithen 2

12

35

X

5½

5

4

4

6

6

4½

2 Leiderdorp 2

11 33½ 2½

X

5

5½

6½

5

4

5

3 Philidor 4

8

33

3

3

X

3

5

6

7

6

4 Daniel Noteboom 1

8

28

4

2½

5

X

3½

4½

4½

4

5 Toren Valkenburg 1

5

24

4

1½

3

4½

X

3½

3

4½

6 Philidor 5

4

19½

2

3

2

3½

4½

X

4½

7 Bodegraven 1

3

22½

2

4

1

3½

5

3½

X

3½

8 Sassenheimse Schaakclub 1

3

20½ 3½

3

2

4

3½

4½

X

Uitslagen
Ronde 1: Dinsdag 7 oktober
Leithen 2

– Sassenheimse Schaakclub 1

4
3
½ ½

C.J. Verbiest

– E. Bongers

½ - ½

D. van Heijgen

– M. Verschoor

1 - 0

M.F.J. Anink

– A.G. Olthof

0 - 1

J.J. Vlak

– I.D.C. Rood

½ - ½

R. van Hartingsveldt

– J.B.M. Rotteveel

1 - 0

M. de Meij

– B.F. Touber

1 - 0

R.D. Thierry

– R. Brands

½ - ½

J. Wansink

– R.M. Alferink

0 - 1

Ronde 2: Donderdag 6 november
Toren Valkenburg 1

– Leithen 2

4 - 4

D. Klok

– H.A. Tamerus

0 - 1

J. Haasnoot

– M.F.J. Anink

1 - 0

I. van Til

– R. van Hartingsveldt

½ - ½

E. Revet

– R.D. Thierry

½ - ½

M. van der Plas

– D. van Heijgen

½ - ½

W.B. van Scheppingen

– J.J. Vlak

0 - 1

G.J. Zwaan

– M. de Meij

1 - 0

M. Kuiper

– J. Wansink

½ - ½
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Ronde 3: Dinsdag 25 november
Leithen 2

– Philidor 4

5 - 3

D. van Heijgen

– W. Roorda

1 - 0

H.A. Tamerus

– G.C. Zeeman

1 - 0

M.F.J. Anink

– P. Oudshoorn

1 - 0

R. van Hartingsveldt

– C.H. van den Bosch

1 - 0

M. de Meij

– E. Fakkert

0 - 1

J.J. Vlak

– P.L. Zwetsloot

1 - 0

C.J. Verbiest

– J. v.d. Wijngaard

0 - 1

J. Wansink

– W. de Ruyter

0 - 1

Ronde 4: Maandag 15 december
Philidor 5

– Leithen 2

2 - 6

B.J. van der Net

– M.F.J. Anink

½ - ½

R. in 't Veld

– H.A. Tamerus

1 - 0

R. v.d. Berg

– R. van Hartingsveldt

0 - 1

P.C.M. Bon

– D. van Heijgen

0 - 1

E.G. Pot

– A. van den Bosch

½ - ½

V. van der Kloet

– R.D. Thierry

0 - 1

P.F. Warmenhoven

– J.J. Vlak

0 - 1

C. Gebhardt

– M. de Meij

0 - 1

Ronde 5: Dinsdag 10 februari
Leithen 2

– Leiderdorp 2

5
2
½ ½

R. van Hartingsveldt

– R. Schenkelaars

½ - ½

D. van Heijgen

– J. van der Werf

1 - 0

R.D. Thierry

– E. Mes

½ - ½

H.A. Tamerus

– S. Kruijsen

1 - 0

J.J. Vlak

– S. van Rooden

½ - ½

M.F.J. Anink

– Q.R. Salomons

1 - 0

M. de Meij

– L.C. Guis

½ - ½

J. Wansink

– I. Kroetkov

½ - ½

Leithen 2

– Bodegraven 1

6 - 2

H.A. Tamerus

– L.M. de Jong

½ - ½

D. van Heijgen

– M.C.F. Meijer

½ - ½

R. van Hartingsveldt

– J. Both

1 - 0

M.F.J. Anink

– W. Kusee

1 - 0

J.J. Vlak

– J. van Briemen

1 - 0

R.D. Thierry

– J.P.N.M. Duinisveld

1 - 0

Ronde 6: Dinsdag 10 maart
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M. de Meij

– F.T.B. Bakker

0 - 1

J. Wansink

– B. van Vliet

1 - 0

Daniel Noteboom 1

– Leithen 2

4 - 4

A.J. Plug

– M.F.J. Anink

1 - 0

D. Tomassini

– R. van Hartingsveldt

0 - 1

I.M.G. Janssen

– D. van Heijgen

0 - 1

J. Heemskerk

– J. Wansink

½ - ½

J.J.H.M. Ruigrok

– R.D. Thierry

½ - ½

A. Lindhout

– J.J. Vlak

1 - 0

G. Gilein

– M. de Meij

1 - 0

H.T. Bosboom

– A. van den Bosch

0 - 1

Ronde 7: Maandag 30 maart
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Wedstrijdverslagen Leithen 2
Ronde 1 (7 oktober):
Sassenheimse Schaakclub 1
Hoe het soms vreemd kan lopen
Op een normale clubavond kom ik altijd met een gezonde hoeveelheid spanning naar de club.
Dat is ook goed, adrenaline zorgt voor concentratie. Nu ging ik zelf niet spelen, ik ging Team
Leider spelen voor Leithen 2. maar nog steeds voelde het spannend. Al kan je voorbereiding
goed zijn, uiteindelijk zijn het de spelers die het moeten doen.
Carel viel in op bord 1, en dat bleek een gouden zet, tegen hun sterkste speler kon hij met
zwart vrij snel afwikkelen naar een stelling met T+L tegen T+L waarin alleen een offer
uitsluitsel zou kunnen geven over een winnaar. De witspeler durfde dat terecht niet aan dus
werd het punt gedeeld. ½ - ½.
Jos had een redelijke stelling opgebouwd tegen de sterkere tegenstander en na overleg bood
hij strategisch een remise aan. Dit werd geaccepteerd en de twee op rating sterkste spelers
van Sassenheim kwamen niet verder dan remise. 1-1
Helaas werd het duidelijk dat het nog lang niet gestreden was. Op de overige 6 borden
stonden er 2 goed, 2 slecht, en 2 remise-achtig. Bij de remisestellingen van Hans en/of Rein
moest het gebeuren.
Roland won op goede techniek en Marc had een winststelling bereikt met verbonden
vrijpionnen op c7, d7 én e7! 3-1.
De stelling van Marco stortte inmiddels in elkaar, Diederik kwam gaandeweg iets beter te
staan, Rein koerste af op remise, maar nu was bij Hans nood aan de man. Hans raakte nog
wat pionnen kwijt en moest uiteindelijk de handdoek in de ring werpen. Dat was een
tegenvaller: 3-2
Rein kon niet meer verliezen, maar ook niet winnen. Ongelijke lopers, wel nog met de dames
op het bord. Hoe waardeloos verbonden vrijpionnen op rij 4 en 3 kunnen zijn met ongelijke
lopers blijft vervelend. Maar toch, doorspelen, probeer te winnen, maar forceer niets.
Marco ging mat, en gaf 1 zet voor het einde op. 3-3. Gelukkig stond Diederik ineens beter
dan zijn tegenstander. Toen deze zijn koningsstelling verzwakte vielen er allerlei gaten in de
stelling waar Diederik effectief gebruik van maakte. Rein kon met een gerust hart remise
nemen. 3 ½ - 3 ½
Uiteindelijk creëerde Diederik matdreigingen en rondde het keurig af onder het mompelen van
“no pressure”. 4 ½ - 3 ½
En het bleef nog lang onrustig in de Lepelaar….
Alexander

Ronde 2 (6 november):
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Toren Valkenburg 1
Grijze haren
Op donderdag 30 oktober reisde ondergetekende samen met Marco naar Valkenburg om
vooruit te spelen tegen De Toren. Vorig seizoen ging het tweede nog roemloos onderuit tegen
dit team, wat uiteindelijk degradatie zou betekenen, alleen door een gelukje mochten we in
de tweede klasse blijven. In een lange pot waarin Marco vooral aan het verdedigen was werd
de remise grens niet overschreden, totdat een van zijn lopers op avontuur ging, terwijl bleek
dat deze toch de sluitpost was die alles dichthield. Niet lekker, om met 1-0 achter op bord 2
naar Valkenburg te moeten.
Enfin, reden om de opstelling maar eens wat tactischer neer te zetten. Ik besloot om onze 3
sterke spelers op witte borden te plaatsen, zodat daar 3 punten binnen zouden rollen. Op
bord 1 Henrik, op 3 Roland en op 5 Diederik. Rein op bord 4, met zwart, altijd goed voor een
halfje. De onderste 3 borden mochten dan de winst binnenslepen, daar was maar 1 punt voor
nodig. Marc op 7 met wit omdat hij tegen Sassenheim won met wit, Hans op 8 en Jos op 6.
Zo mocht het allemaal niet lopen. Er wordt me vaak gevraagd of ik, als niet-spelend
teamleider, me niet verveel tijdens een wedstrijd, nou vind ik dat best wel meevallen. Zo zag
ik onze witspelers starten met hun favoriete openingen en de zwartspelers geen gevaarlijke
openingen tegenover zich krijgen. Vol vertrouwen verliet ik de speelzaal om een frisse neus te
halen. Wat later kwam ik de stand bekijken en ineens leek de opzet niet te slagen. Achteraf
vond hij het meevallen, maar het leek erop dat Diederik niet lekker uit de opening kwam en
Marc had ook al vroeg nadeel. Op de andere borden stond het nog allemaal redelijk gelijk.
Roland en Henrik stonden wel lekker actief, Rein, Jos en Hans op gelijke voet.
De ontknoping van de avond volgde: Rein wikkelde af naar een eindspel met paard en 6
pionnen tegen hetzelfde. Uiteindelijk werd met remise genoeg genomen. Marc leek uit het dal
te komen en Diederik leek alles netjes te houden. Henrik kon met zijn zware stukken
doordringen in de koningsstelling van zijn tegenstander die dan ook opgaf, wat de stand
gelijktrok: 1½ - 1½.
Marc probeerde nog met de moed der wanhoop een pion te laten promoveren, maar bleek
de broodnodige tempi daarvoor te missen. Zijn tegenstander zou eerder promoveren en dit
zou fataal zijn. Hij gaf dan ook op. Diederik had een eindspel met ongelijke lopers + dame en
een pionnetje meer bereikt. Hij probeerde nog door te spelen, maar toen de dames van het
bord gingen en zijn tegenstander de accurate zetten deedde moest hij genoegen nemen met
remise. 2-3
Dan moest het bij Jos, Hans of Roland gebeuren. Alle drie hadden een remise stelling bereikt,
wat uiteraard een verlies zou opleveren. Doorspelen was de order. Roland had de meeste
complexe stelling en verbruikte veel tijd en omdat Jos en Hans wat beter stonden mocht hij
met remise genoegen nemen, om niet de pot te verliezen door een blunder.
Hans bleek uiteindelijk te kunnen winnen, maar door een miscommunicatie nam hij genoegen
met remise. 4-3. Winst zat er toen niet meer in, maar dat laatste matchpunt moest dan bij
Jos binnengesleept worden. Jos had een kwaliteit gewonnen, die hij uiteindelijk inleverde voor
2 verbonden vrijpionnen. Ondersteund door K+T+P tegen K+T+L marcheerden zijn pionnen
van beginstelling tot de overkant. Toen promotie niet meer te voorkomen was gaf zijn
tegenstander dan ook op. 4-4
Een zwaar bevochten deling van de matchpunten. Op naar de volgende wedstrijd!
Alexander
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Ronde 3 (25 november):
Philidor 4
Trots
Het leven van een teamleider gaat niet altijd over rozen. Vol vertrouwen kon Leithen 2 aan de
match tegen Philidor 4 beginnen. Marco had op bord 3 al een punt gepakt bij het vooruit
spelen. Een avond beginnen met 1-0 is altijd lekker. Iedereen had een te hebben tegenstander
voor zich, dus uw teamleider rekende zich al rijk.
In de openingen gebeurden geen bijzonder vreemde dingen maar in het middenspel ging het al
vroeg fout bij Marc die een loper verplaatste die eigenlijk gewoon had moeten blijven staan.
Hij verloor een stuk en even later ook de partij. Evenzeer ging Hans de mist in, f4 was niet
het juiste veld voor het stuk, dus vloog de koningstelling open en had zijn tegenstander een
vernietigende aanval. Carel, dit keer ingevallen op bord 7, moest uiteindelijk ook zijn
meerdere erkennen in zijn tegenstander. Helaas heb ik deze niet helemaal kunnen volgen… 31 was dan ook de stand voor de bezoekers en dat is nooit leuk, tijd om de rest van de
borden te bezien.
Jos had een typische stelling, waarin het nog heel erg remise leek. Henrik stond gewoon
goed, maar de remise-grens was nog niet overschreden. Diederik leek weer eens minder te
staan, maar wel een typische Diederik-stelling, dus daar valt nog wel wat te behalen. Roland
besloot zijn partij te forceren en bracht een stukoffer. Compensatie zou bestaan uit drie
verbonden vrijpionnen en matdreigingen. Zijn tegenstander had nog echter een voortzetting
die minder voordeel leverde voor wit, maar ook betekende dat hij materiaal moest
teruggeven, tot het punt zelfs dat Roland een kwaliteit voor stond. De actieve stelling en een
combinatie van schaakjes waarbij de koning in een lastige positie kwam betekende uiteindelijk
stukwinst, en er werd niet lang meer tegengestribbeld. 2-3!
Henrik had een matdreiging van zijn tegenstander, maar die was uiteindelijk niet zo bijzonder.
Nadat deze geneutraliseerd werd viel per slot van rekening zijn stelling ook in elkaar en niet
veel later werd ook hier de handdoek in de ring gegooid. 3-3! Oké, dan zou het van Jos en
Diederik afhangen. Jos had inmiddels een gewonnen stelling bereikt. Zwart had een kwaliteit
en een pion geofferd, kreeg compensatie in de vorm van activiteit, maar Jos verdedigde dat
accuraat. Uiteindelijk werd er nog materiaal gewonnen (of werd het geofferd?) en kon Jos
niet meer verliezen. Bij Diederik ontstond een complexe situatie, waarin zijn tegenstander
besloot zijn dame in te leveren voor wat hout. Diederik speelde dat verder heel netjes uit. Zijn
grote voordeel: Minder stukken, dus de beste zet vinden is niet zo moeilijk. Eeuwig schaak
was vrijwel zeker. Toen zijn tegenstander een verkeerde voortzetting koos stond er ineens
mat in 3 op het bord en was het eerste matchpunt veilig gesteld. 4-3! Ik gaf Jos aan dat
remise voldoende was voor de volle matchwinst, maar een blik op zijn stelling was genoeg
om te weten dat hij dat nooit zou doen. Uiteindelijk gaf zijn tegenstander dan ook op toen
het voordeel was gegroeid tot 2 volle torens. 5-3!
Mooie potten! Goed gespeeld, guys!
Een trotse teamleider

Ronde 4 (15 december):
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Philidor 5
Rustig avondje
Na de overwinning thuis op Philidor 4 mochten we op bezoek bij Philidor 5. Door het
samenvallen van een andere wedstrijd waren Henrik en Diederik verhinderd, en wilde Marco
het liefst ook vooruit spelen. Met de teamleider van Philidor 5 kwam ik overeen dat de borden
2, 4 en 5 vooruit gespeeld zouden worden. De terugkeer naar ons koude landje vanuit ZuidAmerika had Marco echter geen goed gedaan en met 3 klaar zittende spelers besloot ik om
voor hem dan maar in te vallen.
Vol vertrouwen begonnen we aan de partijen. Vanwege het ratingoverwicht waren we
huizenhoog favoriet. 3-0 of 2½ - ½ is leuk om mee te beginnen als de overige 5 borden
gespeeld worden. Of dat zo uitpakt is altijd een tweede.
Henriks tegenstander had een truc in de stelling gebracht die hij volledig over het hoofd gezien
had. Dit kostte hem zijn dame voor een licht stuk. Moedig werd nog een aantal zetten lang
naar compensatie gezocht, maar helaas moest onze topscorer toch opgeven. 0-1
In mijn partij wisselde het voordeel. De remisegrens werd nooit overschreden. Na het remise
aanbod van mijn tegenstander zag ik geen mogelijkheden voor winst of verlies en bekeek de
situatie bij Diederik. Beter met een gelijkspel beginnen dan een achterstand, dus nam ik het
aanbod aan: ½-1½.
Diederik had in het Frans wat hout gewonnen, waarna de witspeler met een batterij aan
stukken de koningsstelling onder vuur nam. De ontstane situatie was nog complex, maar
gelukkig goed te verdedigen. Diederik vond inderdaad de juiste voortzettingen en toen de
compensatie van wit verdampt was gaf deze dan ook op. 1½-1½,
Omdat ik nu onnodig had ingevallen offerde Hans zich op en nam plaats op de reservebank.
De rest van de borden kwam op de wedstrijddatum in actie met een uitgangspositie volledig
gelijk.
Bij Marc was het heel snel voorbij. Zijn tegenstander had zich in een lastige situatie
gemanoeuvreerd waarbij zijn dame buitenspel stond en de g-lijn geopend was. Marc rokeerde
lang en plaatste nadat zijn tegenstander kort rokeerde een sterke toren op g8. Het loperpaar
en een uiteindelijk mooi schijnoffer van de dame bracht een ‘windmolen’ in de stelling, waarbij
mat onafwendbaar werd. In een half uur 2½ -1½.
Op de rest van de borden waren de stellingen goed, Rein won een pion, Marco verloor een
pion. Marco kreeg een remise aangeboden maar wilde graag nog even doorspelen om toch
proberen te winnen. Ondertussen kon Rein op de koningsvleugel de stelling binnendringen. De
witte koning ging op avontuur en liep zelf een mat-net in. 3½-1½.
Roland stond lekker actief en had de partij onder controle, Jos had wat meer moeite met zijn
taaie tegenstander, had minder ruimte, waardoor de paarden van zijn tegenstander even
sterker leken dan het loperpaar van Jos. Bij Marco werd er afgewikkeld naar een remiseeindspel, wat overeengekomen werd en het eerste matchpunt was binnen. 4-2.
Roland zag een aantal zwaktes in de koningsstelling van zijn tegenstander en viel deze dan
ook aan. Toen de stelling openging, en de zware stukken in de rij stonden kwam er een
dreiging van mat of groot materiaalverlies. Het volgende matchpunt was een feit: 5-2.
Jos had wat meer ruimte gecreëerd en begon de partij naar zich toe te trekken. Toen zijn
tegenstander op dat moment besloot een stuk weg te geven gaf deze dan ook de partij op.
6-2.
Al met al een rustig avondje met een mooie eindstand! Goed gedaan guys!
Alexander
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Ronde 5 (10 februari):
Leiderdorp 2
Heerlijk
Over de helft van het seizoen begint zich al aardig af te tekenen welke teams het
kampioenschap gaan uitmaken en welke teams vechten tegen degradatie. Met de extra
spanning in de 2e klasse was het nog allerminst beslist. Het kampioenschap lijkt te gaan
tussen Leithen 2 en Leiderdorp 2. Vorig jaar zouden beide teams eigenlijk degraderen, maar
met wat geluk mochten we in de 2e klasse blijven. Leiderdorp ongeslagen aan kop, Leithen
had een enkel puntverlies tegen Valkenburg geleden.
Als we kampioen willen worden moesten we dus winnen. Winst zou sowieso promotie
(vrijwel) veilig stellen. Dat was de doelstelling van dit seizoen. Met een volle bak, geen
invallers had ik de voor mij ideale opstelling in mijn hoofd. Wit-voordelen werden uitgedeeld en
zekerheidjes opgesteld. Een kleine overwinning zou mogelijk moeten zijn. Je kan nog zo’n
fantastische opstelling bedenken, het zijn de spelers die het dan nog moeten waarmaken
natuurlijk.
Door de jeugdigheid van de tegenstanders (11 tot 17 jaar oud) moesten we om half 8
beginnen. Een half uurtje later druppelde de rest van de vereniging binnen. Helaas was op dit
moment het beeld niet echt bemoedigend. Ik zag wat nadeeltjes en alhoewel de spelers die
moesten winnen goed stonden was er bij hen nog geen remise-grens overschreden.
Helaas ging het vrij snel mis bij Hans. Hij overzag stukverlies maar vond nog compensatie in
het terugwinnen van 3 pionnen voor het stuk. Zijn tegenstander dwong het afruilen van
stukken echter af en Hans keek tegen een totaal verloren stelling aan. Hij zou nog wat
pionnen kwijtraken en zijn tegenstander zou onbevreesd kunnen promoveren, maar Hans gaf
niet zomaar op. Gewonnen staan is mooi, maar je moet het ook nog bewijzen natuurlijk. Een
gouden zet: Zijn tegenstander zag de juiste voortzetting niet en berustte in zetherhaling. Een
gestolen halfje! ½-½
Gelukkig werd dit dus redelijk overleefd. Rein wilde en mocht remise aanbieden, hij was een
beetje grieperig. Nog even bij hun teamleider aangegeven hoe dit zat, even kijken of we het
op een akkoordje kunnen gooien, maar er werd misschien wel terecht opgemerkt dat ‘als je
ziek bent, moet je niet spelen’. Gelukkig had uw teamleider paracetamol bij zich.
Inmiddels kwam bij Jos ook zetherhaling op het bord. De tegenstander moest voorkomen
dat Jos zijn torens zou verdubbelen, en kon dat alleen door constant de toren aan te vallen.
Elke andere voortzetting zou een nadeel opleveren voor diegene die ervoor koos, dus werd
hier remise overeengekomen. 1-1
Bij Diederik werd een remise aangeboden. Op dit moment vond ik dat nog te vroeg. Met nog
2 slechte stellingen moest de rest gewonnen worden, dus ik wilde die marge houden.
Doorspelen, maar niets forceren.
Gelukkig begon Hans’ geluk uit te stralen over de rest. Marc had zijn kwaliteitsverlies
gecompenseerd met een pion en een actief sterk loperpaar, tegen een gepende loper en
passievere torens. Ook hij mocht remise overeenkomen. Ik denk zelfs dat hij op dat moment
een heel klein plusje op het bord had, maar misschien niet genoeg om mee te winnen. 1½- 1
½
Marco had meer ruimte en oefende steeds meer druk uit op zijn tegenstander die daaronder
bezweek en een toren moest weggeven. Hierna zou Marco met al zijn zware stukken kunnen
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doordringen in de zwarte stelling, ware het niet dat zijn tegenstander de dame neerzette
waar deze op de koning gepend kon worden. Met het verlies van D+T tegen L+pi werd er
opgegeven: 2½-1½
Daar was dan de voorsprong die ik wilde zien. Rein had nu zijn beroemde (of beruchte) muur
gebouwd. Roland had een open stelling gecreëerd met kansen voor beide kanten. Henrik
kreeg een dubieus offer van zijn tegenstander om de oren en Diederik creëerde kansen op de
koningsvleugel.
Roland bood remise aan in een lastig te beoordelen stelling. Zijn tegenstander had 2 torens en
gevaarlijke vrijpionnen tegen T+L+P. De toren van Roland was inmiddels wel pionnen aan het
snoepen op de 2e rij. Nadat zijn tegenstander een half uur over het aanbod had gedacht en
overlegd nam deze het toch maar aan. 3-2
Hierna ging het snel. Diederik zag zijn kans schoon om af te wikkelen naar een gewonnen
eindspel, waarop zijn tegenstander nog een verkeerde voortzetting koos en prompt
stukverlies leed. Het eerste matchpunt was binnen 4-2.
De tegenstander van Rein had haar tanden stukgebeten op de muur en Rein kreeg zelfs een
plus in zijn stelling. Hij kon waarschijnlijk winnen, maar besloot remise aan te bieden om de
overwinning veilig te stellen: 4½-2½
In de vreugde over de al bereikte overwinning werd bijna vergeten dat Henrik nog aan het
spelen was. In de dying seconds van de match had zijn tegenstander het dubieuze offer
omgezet in een eeuwig schaak mechanisme, maar zij wilde meer. Het opspelen van de
vrijpion gaf Henrik het tempo wat hij nodig had om binnen te dringen en met mat in 1 op het
bord werd de koning ook hier omgelegd. 5½-2½
Al met al kon niemand een 0 bijschrijven. Diederik en Marco winnen van tegenstanders die
nog geen enkel halfje hadden laten liggen. In de 2e klasse nemen we de 1e positie over en
volgend jaar spelen we in de 1e klasse!
Of ik het saai vind om niet te spelen op zo’n avond? Spanning, sensatie, mooie tactische
manoeuvres en dan eindigen met een fantastische overwinning, dit is geen seconde saai!
Of we kampioen worden? Vul dat zelf maar in ;-)

Ronde 6 (10 maart):
Bodegraven 1
Promotie!
Dat we gingen promoveren lag bijna vast. Alleen 2 grote verliezen en grote winsten van onze
concurrent konden ons van promotie afhouden. Een gelijkspel tegen Bodegraven was dan
ook genoeg voor promotie. Op winst spelen voor het kampioenschap was ook geen
onmogelijke opgave. Voor de verandering eens geen verrassingen in de opstelling, tijd voor
een degelijke avond.
Bodegraven bungelt onderaan in de 2e klasse, maar heeft toch goede spelers. 2 goede
topborden, en daaronder een breed en stevig team. Wel moesten ze naar Leiden komen, en
moesten er 2 invallers aanrukken.
Wat eerder in het seizoen had ik van Henrik gehoord dat hij het liefste een Najdorf speelt als
zwart. Toevallig was tijdens een vorige clubavond ook de Najdorf onderwerp van gesprek
waarbij Roland betrokken was, wat voor hem aanleiding was om deze variant van het
Siciliaan te bestuderen.
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Op bord 1 en 3 kwam dan ook een Najdorf op het bord. Verder zagen de openingen er goed
uit en leek iedereen tegen een plusje aan te zitten, of er net overheen.
Bij Hans was het tegen een van de invallers snel voorbij. Hij won een stuk, maakte het
zichzelf nog lastig, maar is nooit echt meer in gevaar geweest. 1-0
Ondertussen had Jos een kwal buitgemaakt, Rein zijn muur gebouwd zo ongeveer in het
vijandelijke kamp, Marco een berg aan activiteit op de koningsvleugel en Marc een lastige
stelling met alleen nog zwaar geschut, waarbij er kansen waren voor zowel wit als zwart. De
Najdorfs kregen mooi tegenspel op de damevleugel en Diederik kreeg na een afwikkeling een
remisestelling op het bord.
Hij kreeg dan ook een remiseaanbod en vanwege het gunstige vooruitzicht liet ik hem de
keus. Om te winnen moest er iets geforceerd worden en dat bleek onmogelijk om volledig
door te rekenen. Met het aanbod in de zak kun je natuurlijk alle tijd gebruik om het toch te
proberen.
Ondertussen duwde Rein zijn muur omver, zo ongeveer bovenop zijn tegenstander, die
uiteindelijk promotie niet meer kon voorkomen. 2-0
Marco was achter de koning aangegaan, die alleen nog gered kon worden door
materiaalverlies. Zijn tegenstander dacht dat de koning helemaal niet te redden was, maar dat
zou het onvermijdelijke alleen maar uitstellen. 3-0
Met deze riante voorsprong nam Diederik geen risico en bracht de stand op 3 ½ – ½.
De overgebleven tegenstanders bleken toch behoorlijk taai te zijn. Marc kreeg na een gedaan
remiseaanbod toch nog een gevaarlijke aanval om zijn oren van D+T, waarbij zijn eigen D+T
toch minder stonden. Henrik won een pion, waarvoor zijn tegenstander veel compensatie
kreeg in de vorm van open lijnen voor de torens, dreigingen met vorken en mat en Jos
moest de kwal teruggeven. Geen reden tot paniek, Roland stond gewonnen.
Ik heb de partij van Roland onvoldoende gevolgd om er veel zinnigs over te vertellen, maar ik
had het idee dat Roland iets effectiever omsprong met zijn kansen in deze Najdorf. Een sterk
loperpaar, voldoende ruimte en even later bleek hij gewonnen te hebben. 4 ½ - ½,
Met de winst en promotie op zak viel er toch een last van de schouders. De tegenstander van
Marc miste een geforceerd mat die even later toch nog in het spel bleek te zijn. Helaas moest
hij dan ook zijn meerdere erkennen. 4 ½ - 1 ½
Jos had een paar pionnen buitgemaakt en tegen de ontstane sloot vrijpionnen werd door zijn
tegenstander tevergeefs nog moedig verdedigd. Henrik had alle effectieve verdedigingen
gevonden, misschien had zijn tegenstander niet de beste voortzettingen gevonden, maar er
kwam een stelling op het bord met het toren en lopers voor Henrik tegen toren en paarden.
Uiteindelijk werd hier berust in remise.
6-2. Alweer een gigantisch mooie overwinning! Als teamleider kan ik alleen maar trots en blij
zijn. Dat kampioenschap is nu toch wel erg dichtbij. Als onze titelconcurrent een steek laat
vallen zijn we het gewoon al. Ik ga er van uit dat ze gewoon gaan winnen en dan moeten we
over iets minder dan 3 weken weer aan de bak. Nog een bijzondere vermelding: De
topscoorders in de tweede klasse op dit moment zijn Roland, Diederik en Jos met 5 uit 6! Er
staat weliswaar een speler van Philidor 5 boven, maar die had er 8 partijen voor nodig om 5,5
te halen. ;-)
Thanks Guys!
Alexander

Ronde 7 (30 maart):
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Daniel Nooteboom 1
KAMPIOEN!
Al een paar weken gonsde het rond op de club. In Noordwijk, daar kunnen we kampioen
worden. We hebben 1 matchpunt voorsprong op Leiderdorp, we hebben het kampioenschap
in eigen hand, het enige wat we hoeven te doen is winnen: 4½ is genoeg! We missen Henrik,
maar ook zonder hem kunnen we winnen. Daarnaast: 4-4 betekent dat Leiderdorp met 6-2
moet winnen willen ze ons de prijs afsnoepen. De wedstrijd van Leiderdorp vond tegelijkertijd
plaats en om met de beroemde woorden van Johan Cruijff te spreken: ‘Elk nadeel heb z’n
voordeel,’ nadeel is dat we niet van te voren weten wat we moeten halen, maar het voordeel
is dat zij dat ook niet weten!
Vol goede moed de lange tocht naar Noordwijk gemaakt waar wij wel even kampioen zouden
worden. Daniël Noteboom liet zich echter niet van de wijs brengen. Voor hun stond er niets
meer op het spel, maar toch werd er geen B-team opgesteld. 8 strijdlustige Noordwijkers
stonden onze Leithenaren op te wachten in het rumoerige “cultureel centrum” nabij het
strand.
Omdat Henrik dus niet meedeed viel ik als NPC in de rol van invaller. Henrik was er voor de
morele support en fungeerde als vervangend NPC.
In een Grünfeld was het snel voorbij. Mijn tegenstander dacht een sterk pionnencentrum te
hebben gecreëerd, wat bij nader inzien niet opgewassen bleek tegen mijn aanvallen over de
vleugel. Na een schijnoffer van de loper, waar ik een kwal zou winnen, besloot mijn
tegenstander dit niet aan te nemen waarbij het pionnencentrum uiteengereten werd en een
pion naar de overkant kon lopen. Als intimidatie bij een ander bord een dame extra gepakt,
gaf mijn tegenstander een volle toren weg, en zag in dat hij promotie niet meer kon
voorkomen. 1-0
Met dat mooie voorbeeld op zak maar eens bezien wat er op de andere borden aan de hand
was. Dat voorspelde niet veel goeds. Er waren voldoende minnetjes te zien. Doorspelen was
voor iedereen de order, geen remise. Alleen Hans mocht dat aanbieden op bord 4, het stukje
tactisch opgesteld. Zijn tegenstander speelde nog even door maar bood het zelf opnieuw aan
een paar zetten later. 1½-½.
Marc had zijn dame moeten inleveren voor een licht stuk. Hij kreeg nog aardig spel en speelde
moedig door, maar zijn tegenstander wikkelde af, zelfs door wat materiaal terug te geven.
Uiteindelijk was het D tegen L + T van Marc, maar met een vernietigde pionnenstructuur had
de dame vrij spel. Geen nood, Diederik stond inmiddels al een half bord met pionnen voor.
Hoe dit uiteindelijk beëindigd werd heb ik even gemist, maar na deze 2 potten stond het 2½1½.
Rein had een lastig eindspel met voordeel. Helaas lukte het niet om dat voordeel ook in winst
om te zetten en werd de tussenstand 3-2.
Roland, Marco en Jos moesten het dan doen. Met mindere stellingen had ik er een hard hoofd
in. Het zou toch niet gebeuren dat we hier met 5-3 naar huis moesten? En zou dat genoeg
zijn voor het kampioenschap? Telefoonnummers van de website geplukt en bellen naar
Bodegraven en Leiderdorp. De match, eerder begonnen en op jeugdtempo moest toch klaar
zijn? Hierop kwam geen enkele respons, en daar waar wel een antwoord werd gegeven werd
er geen uitslag genoemd, dus bleven we nog even in spanning zitten.
Marco had gaandeweg zijn spel voordeeltjes verdiend, maar ook weer kwijtgeraakt.
Misschien een gevalletje onderschatting? Ondertussen was hij zijn leger kwijtgeraakt en met
de naakte koning mocht hij dan toch eindelijk opgeven. 3-3
Het wonder van Noordwijk geschiedde. Roland speelde, zoals hij het zelf verwoordde, als een
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‘natte krant’ maar wist zijn slechte stelling naar gelijk te buigen en moest toen nog
doorspelen. Zijn tegenstander had niet verwacht dat Roland terug in de match zou komen en
deed prompt een paar mindere zetten waarna Roland gewonnen stond. Op keiharde techniek
werd hier een matchpunt verdiend: 4-3.
Alles kwam op Jos aan. 3 pionnen minder en een P tegen L. Moedig werd er gestreden voor
het halfje, onder 15 paar ogen moest onze gedeeld topscorer de witte vlag hijsen. 4-4.
Nu was de vraag “was het genoeg?” Helaas hadden we geen scout in Bodegraven zitten,
maar gelukkig was er wel een competitieleider die ons kon vertellen dat er op Twitter (leve de
moderne communicatie!) een tweet was dat onze concurrent ook 4-4 gespeeld had. Thuis
kwam de bevestiging: Ook het verslag van Leiderdorp was al geplaatst. 4-4!
Leithen 2 is KAMPIOEN!
Alexander
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Leithen 3 seizoen 2014-2015
Leithen 3 speelt in de vierde klasse A van de Leidse Schaakbond
Teamleider: Piet Pouw (071-5215726, leithen3@svleithen.nl)

Eindstand
MP

BP

1

2

3

4

5

1 Stormpionnen 1

16

38

X

2

4½

4

4

2 ASC 3

15 37½

4

X

3½

5

X

3

4

3½
4

31

4 Inter Nos 2

9

28

2

1

3

X

2

5 SSN 1

9

27½

2

3½

2

4

X

6 Leiderdorp 4

9

27

1½ 1½ 2½

2

4½

7 Reynaerde 3

9

24

1½ 1½

8 Leithen 3

8

9 Utile Dulci 2

2
2

7

8

9

10

4½ 4½ 5½ 4½ 4½

2½ 4½ 4½

3 Sassenheimse Schaakclub 2 11

10 Voorschoten 5

1½ 2½

6

3

5½

5

3

5

5½

4

5

2

5

3

4

3

3½

2½ 4½

1½ 4½
X

3

4½

3

3½ 1½ 1½

3

3

1½

4

2

2½

1½

½

1

2

1

3

2½ 2½

X

3

15½ 1½

1

½

1

3

2½ 1½ 1½

3

X

24½ ½
17

X

3½ 3½ 4½
X

3½ 4½

Uitslagen
Ronde 1: Maandag 29 september
Utile Dulci 2

– Leithen 3

2
3
½ ½

J.J. Bouwmeester

– A. van den Bosch

½ - ½

P.P.M. Spruit

– C.J. Verbiest

1 - 0

S.C. Verhagen

– H. Heshusius

0 - 1

P.L.G. Zaad

– V. Bonnet

1 - 0

W.L. Grabiniok

– P. Wetselaar

0 - 1

W.H.J. van Egmond

– P.J.M. Pouw

0 - 1

Ronde 2: Dinsdag 28 oktober
Leithen 3

– Sassenheimse Schaakclub 2

3 - 3

A. van den Bosch

– R.M. Alferink

½ - ½

C.J. Verbiest

– P. de Haas

1 - 0

H. Heshusius

– F.W. Spruijt

1 - 0

S.A.J. Beij

– W.J. van Biezen

0 - 1

P.J.M. Pouw

– K. Jansen

0 - 1

N. de Haas

– H. Hietbrink

½ - ½

Ronde 3: Dinsdag 18 november
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ASC 3

– Leithen 3

3 - 3

M. Zuijdendorp

– A. van den Bosch

0 - 1

F.P. Logemann

– C.J. Verbiest

0 - 1

H. Stakenburg

– H. Heshusius

0 - 1

H. Kuilenberg

– S.A.J. Beij

1 - 0

N. Bode

– P.J.M. Pouw

1 - 0

F. Beusen

– P. Wetselaar

1 - 0

Ronde 4: Donderdag 18 december
Inter Nos 2

– Leithen 3

4
1
½ ½

J.A. de Bruijne

– A. van den Bosch

0 - 1

A.L. Stolwijk

– C.J. Verbiest

1 - 0

D. de Bruijn

– H. Heshusius

½ - ½

P. Duits

– S.A.J. Beij

1 - 0

H.J. Peters

– P. Wetselaar

1 - 0

H. Does

– P.J.M. Pouw

1 - 0

Leithen 3

– Leiderdorp 4

2 - 4

A. van den Bosch

– K. Ninikashvili

0 - 1

C.J. Verbiest

– A. Smits

0 - 1

H. Heshusius

– H. van Reenen

1 - 0

S.A.J. Beij

– H.A.P. de Koning

1 - 0

P. Wetselaar

– D. Hilarius

0 - 1

P.J.M. Pouw

– B. van Waas

0 - 1

Ronde 5: Dinsdag 6 januari

Ronde 6: Donderdag 29 januari
Voorschoten 5

– Leithen 3

1
4
½ ½

J. Barendse

– A. van den Bosch

0 - 1

W. Oudhof

– C.J. Verbiest

0 - 1

F. de Klerk

– H. Heshusius

0 - 1

L.J.M. Hogendoorn

– S.A.J. Beij

1 - 0

J.C. Wolthuis

– P. Wetselaar

½ - ½

C. Besuyen

– P.J.M. Pouw

0 - 1

Ronde 7: Dinsdag 17 februari
5
½

Leithen 3

– Stormpionnen 1

½ -

H. Heshusius

– E. Teichert

0 - 1

A. van den Bosch

– C.K. van Steenwijk

0 - 1

N. de Haas

– J.J. Ypma

0 - 1
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S.A.J. Beij

– K.T. van Dijk

0 - 1

P. Wetselaar

– S. Vleming

½ - ½

P.J.M. Pouw

– S. van Dijk

0 - 1

Reynaerde 3

– Leithen 3

3
2
½ ½

R. Steinhart

– A. van den Bosch

0 - 1

C. van Velsen

– C.J. Verbiest

1 - 0

J.W.T. van Dijk

– H. Heshusius

½ - ½

W.P.J. Maljers

– P. Wetselaar

½ - ½

M. van Rijswijk

– M. Scherjon

1 - 0

J.T. Honsbeek

– P.J.M. Pouw

½ - ½

Leithen 3

– SSN 1

4 - 2

N. de Haas

– H. François

0 - 1

A. van den Bosch

– A. Wolt

1 - 0

H. Heshusius

– E.C. Lautenbach

½ - ½

C.J. Verbiest

– J. van den Helder

1 - 0

P. Wetselaar

– P. Rijfers

1 - 0

P.J.M. Pouw

– C.T.H. Offerman

½ - ½

Ronde 8: Maandag 16 maart

Ronde 9: Dinsdag 7 april
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Wedstrijdverslagen Leithen 3
Ronde 3 (18 november):
ASC 3
Gelijkspel
Leithen 3 heeft tegen koploper ASC 3 goede vooruitzichten op de overwinning gehad, maar
moest uiteindelijk met een gelijkspel genoegen nemen.
Halverwege de avond was er voordeel op de eerste 3 borden, terwijl er op de laagste borden
minimaal 1 punt behaald zou kunnen worden. Carel had de vijandelijk koning, die niet
gerokeerd had, over de open lijn onder zware druk gezet en dit resulteerde in een eindspel
met 2 pluspionnen. Het tweede punt scoorde Alexander op het eerste bord, waar hij een stuk
voorkwam. Zijn eerste zege dit seizoen, en achteraf een heel belangrijke!
Piet bereikte een eindspel met ieder 1 loper van gelijke kleur en 7 pionnen, dat na een
onnauwkeurigheid toch verloren ging. Paul op het laatste bord had 2 pluspionnen, raakte die
vervolgens kwijt en verloor toen een vrijpion promoveerde. Steven verzuimde naar eigen
zeggen op de 20e zet een winnende combinatie, zette de koningsvleugel onder zware druk,
maar zijn tegenstander vond iedere keer de juiste verdediging en kon na afruil een vrijpion
promoveren.
Hans had een stuk gewonnen, maar had in het eindspel zijn paard hard nodig om eeuwig
schaak te voorkomen. In de tijdnoodfase hield hij het hoofd koel en uiteindelijk ging zijn
tegenstander door zijn vlag. Hiermee was het wedstrijdpunt veilig gesteld en blijft het 3e zicht
houden op de bovenste plaatsen.
Piet

Ronde 6 (26 januari):
Voorschoten 5
Terug naar winst
Leithen 3 heeft zich gerevancheerd voor de twee laatste nederlagen en won overtuigend en
verdiend van Voorschoten 5. De uitslag was 4.5-1.5 in ons voordeel, en niet 6-0 voor
Voorschoten, zoals eerder abusievelijk op de website van de Leidse Schaakbond was
vermeld.
Steven zag volgens een teamgenoot stukwinst over het hoofd en kort daarop stukverlies,
zodat hij kon opgeven.
Alexander speelde met zijn geliefde witte stukken lange tijd een gelijkopgaande partij, maar
wist een centrumpion te winnen, waardoor er twee verbonden vrijpionnen ontstonden.
Carel won al snel een kwaliteit, gaf deze later terug en veroverde meteen een toren.
Piet lanceerde een scherpe aanval op de koningsvleugel met zijn dame en oprukkende h-pion,
waardoor mat niet meer te vermijden was.
Hans stond een kwaliteit voor, gaf die weer terug door met zijn toren de centrale loper te
slaan en kon toen zijn twee vrijpionnen rustig richting de koning spelen; met 5.5 uit 6 beleeft
hij een topseizoen!
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Paul was als laatste lang bezig, wilde niet met remise genoegen nemen, maar in een
rommelige tijdnoodfase werd dit toch het resultaat.Br> Op verzoek van tegenstander
Stormpionnen 1 begint de volgende thuiswedstrijd op dinsdag 17 februari om half 8
Piet

Ronde 9 (7 april):
SSN
Seizoen afgesloten met winst
Leithen 3 heeft het seizoen prachtig afgesloten met een 4-2 overwinning op SSN uit
Nieuwkoop. Daardoor beëindigt het team de competitie met acht matchpunten en dat is een
aantal dat de afgelopen drie jaren opgeteld nog niet eens gehaald werd! Een compliment voor
teamcaptain Piet Pouw en zijn spelers die erin slaagden alle negen wedstrijden voltallig aan de
start te verschijnen. Ook dat is wel eens anders geweest…
In de wedstrijd tegen SSN kwam Leithen 3 eerst op achterstand. Nico de Haas stond
verloren, maar hij vocht zich terug in de partij, kwam beter tot gewonnen staan en gaf
vervolgens zijn dame weg.
Geen paniek want op verschillende andere borden stond Leithen beter. Eerst was het Carel
Verbiest die een eindspel met een paar pionnen meer tot winst voerde, vervolgens was het
aan Alexander v.d. Bosch en Paul Wetselaar om de score uit te bouwen. Alexander stond al
vanuit de opening veel beter, maar had wat moeite om het snel af te maken. De toren meer
die hij uiteindelijk in het eindspel had was uiteraard voldoende.
Paul speelde een gedegen partij waarin hij al wat houtjes voorstond om vervolgens ook nog
een stuk te winnen in een stelling waarin zijn tegenstander werkelijk helemaal niets meer kon
uitrichten.
Twee remises bepaalden de eindstand op 4-2. Bij Hans Heshusius werd het evenwicht vrijwel
niet verstoord, zodat het halfje een terechte uitslag was. Hans verzekerde zich hiermee
tevens van de topscorersprijs in Leithen 3.
De partij van Piet Pouw tenslotte kreeg een wat vreemd einde. Zijn tegenstander meende dat
Piet de dame had aangeraakt en daarmee moest zetten. Als bewijs zou dienen dat de
Nieuwkoper de ‘D’ al op zijn notatieformulier had geschreven. Gelukkig waren er wat
omstanders (ook uit Nieuwkoop!) die niets gezien hadden van een vermeend aanraken van
de dame. Ook was er inmiddels al weer een zet gespeeld, zodat er van een protest geen
sprake meer kon zijn. Even later werd de vrede getekend…
Jos
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Leithen 4 seizoen 2014-2015
Leithen 4 speelt in de recreatie klasse van de Leidse Schaakbond
Teamleider: Jos Vlak (071-5768050, leithen4@svleithen.nl)

Eindstand
MP

BP

1

2

3

4

5

6

1 Philidor 6

9

15½

X

2

3

3

4

3½

2 Leithen 4

6

10½

2

X

2

2½

2

2

3 SSN 2

4

10

1

2

X

1½

2

3½

4 Bodegraven 2

4

9

1

1½

2½

X

3

1

5 Utile Dulci 3

4

9

0

2

2

1

X

4

6 OEW 2

3

6

½

2

½

3

0

X

Uitslagen
Ronde 1: Dinsdag 11 november
Leithen 4

– Bodegraven 2

2
1
½ ½

H.J.M. Storms

– F.T.B. Bakker

½ - ½

N. de Haas

– H. Dijk

1 - 0

I. Vreeburg

– M. Jacobs-Luiten

0 - 1

F. Bonnet

– X. Lenstra

1 - 0

Ronde 2: Maandag 8 december
SSN 2

– Leithen 4

2 - 2

J. van den Helder

– H.J.M. Storms

1 - 0

N.O.

– P. Wetselaar

0 - 1

M.J.H. Krimpenfort

– C.J. Verbiest

0 - 1

A.M.J. van der Tier

– F. Bonnet

1 - 0

Leithen 4

– Utile Dulci 3

2 - 2

V. Bonnet

– P.P.M. Spruit

0 - 1

N. de Haas

– M.C. Lek

1 - 0

F. Bonnet

– W.H.J. van Egmond

0 - 1

H.J.M. Storms

– W.L. Grabiniok

1 - 0

– OEW 2

2 - 2

Ronde 3: Dinsdag 3 februari

Ronde 4: Dinsdag 3 maart
Leithen 4
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V. Bonnet

– D. Bouman

1 - 0

F. Bonnet

– J. Segers

0 - 1

B van der Sman

– M. Warnaar

1 - 0

M. Scherjon

– S. van Marrewijk

0 - 1

Philidor 6

– Leithen 4

2 - 2

J. Heun

– M. Scherjon

1 - 0

H. Vodegel

– B. van der Sman

1 - 0

H.G. Postma

– P. Wetselaar

0 - 1

R.J.C. Lippens

– C.J. Verbiest

0 - 1

Ronde 5: Maandag 23 maart
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Wedstrijdverslagen Leithen 4
Ronde 1 (11 november):
Bodegraven 2
De eerste keer
Jarenlang was de ‘viertallencompetitie’ van de Leidse Schaakbond het zorgenkind van de
competitieleider. Een chronisch gebrek aan belangstelling vanuit de clubs was er oorzaak van
dat soms maar twee of drie teams zich aanmeldden en als het er al eens meer waren dan
bleken er gaandeweg het seizoen zoveel problemen te zijn dat een en ander niet tot een
einde gebracht kon worden.
Hoe anders dit jaar: liefst zes teams telt de competitie, waaronder Leithen 4. In de eerste
wedstrijd moest worden aangetreden tegen Bodegraven 2, dat tegen half elf met een 2½1½ nederlaag op zak naar huis gestuurd werd.
Het eerste punt werd gescoord door Frenk Bonnet die zijn jeugdige tegenstander in een
toreneindspel met een paar pluspionnen tot opgave dwong. Even later stond het alweer
gelijk: Iris Vreeburg kwam tegen Marleen Jacobs goed uit de opening, maar deed toen een
slechte zet (hoewel ze gezien had dat ze die niet moest doen…), die haar direct opbrak. Iris
probeerde het nog lang te keepen, maar moest uiteindelijk toch opgeven.
Nico de Haas had voortdurend een overwicht tegen zijn al minstens zo geroutineerde
tegenstander Hans Dijk. Toen de druk op de vijandelijke stelling zo groot werd dat deze
instortte kon Nico een mooi punt bijschrijven.
Aan bord 1 leek Harrie Storms onbedreigd op de winst af te stevenen: een stuk meer, een
gevaarlijke vrijpion en een mataanval moesten toch voldoende zijn. Helaas overzag hij even
het binnendringen van de dame in zijn eigen stelling wat tot torenverlies en minimaal eeuwig
schaak zou leiden. Harrie nam het remiseaanbod van zijn tegenstander dan ook direct aan.
Nadere analyse wees uit dat Harrie daarmee nog goed weg kwam…
Jos

Ronde 3 (3 februari):
Utile Dulci 3
Nog steeds ongeslagen
Leithen 4 heeft z’n ongeslagen status weten te behouden. In de thuiswedstrijd tegen Utile
Dulci 3 werd het 2-2. Opmerkelijk: alle witspelers wonnen hun partijen…
Aan het eerste bord overzag Volkert Bonnet pionverlies, maar hij kreeg daardoor wel een
open h-lijn. Met toren, dame en paard zette hij via een stukoffer een vernietigende mataanval
op, maar helaas koos hij een verkeerde voortzetting die hem een nul opleverde.
Nico de Haas kwam niet best uit de opening , maar in het eindspel rekende hij net iets beter
dan zijn tegenstander. Over en weer stonden stukken in, maar na wat afruilen stond Nico
gewoon dik gewonnen: 1-1.
Aan bord 3 kwam Frenk Bonnet gedrongen te staan. Om de druk van de ketel te halen
offerde hij een stuk voor drie pionnen. Dat leek heel kansrijk, maar uiteindelijk wist zijn
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tegenstander alles te keepen en dat betekende 1-2.
Bij Harrie Storms tenslotte leek het lastig een beslissing te forceren, maar gaandeweg kwam
hij steeds iets beter te staan. In de slotfase bracht hij zijn tegenstander zodanig in de
problemen dat het deze op torenverlies kwam te staan: 2-2.
Jos

Ronde 4 (3 maart):
OEW 2
Nog altijd ongeslagen
Leithen 4 heeft met een 2-2 gelijkspel tegen het zeer jeugdige OEW 2 z’n ongeslagen status
behouden. Het team neemt nu een keurige tweede plaats in, achter Philidor 6 dat met nog
één ronde te gaan al kampioen is. De remise tegen OEW kwam overigens wat wonderlijk tot
stand: alle zwartspelers wonnen hun partij!
Nadat de tegenstanders een klein half uurtje op zich hadden laten wachten (want naar het
Denksportcentrum gereden in plaats van naar De Lepelaar…), kwam er al snel tekening in de
strijd.
Aan het eerste bord overzag de tegenstander van Volkert Bonnet stukverlies. Weliswaar was
er wat compensatie in de vorm van verbonden vrijpionnen, maar Volkert liet zich niet van de
wijs brengen. In het eindspel won hij nog een stuk en dat betekende de winst.
Frenk Bonnet speelde aan bord 2 iets te lichtzinnig in de openingsfase. Hij offerde wat al te
optimistisch materiaal, en rekende er op dat hij dat op termijn wel terug zou krijgen. Helaas…
Bart van der Sman en Maarten Scherjon maakten hun debuut in een externe wedstrijd, met
wisselend resultaat.
Bart won al vrij snel een vol stuk en hij bouwde dat voordeel met de regelmaat van de klok
uit. Toen hij in het eindspel nog meer groot materiaal won gaf zijn tegenstander op.
Bij Maarten was het precies andersom. Hij leverde een stuk in, maar zag nog wel kans de
strijd lang te rekken door de nodige complicaties in de stelling te krijgen. Toen zijn
tegenstander ook de laatste dreigingen elimineerde moest Maarten de vlag strijken.
Jos

Ronde 5 (23 maart):
Philidor 6
Op de tweede plaats!
Leithen 4 heeft in de recreatieklasse een prachtige prestatie geleverd. Niet alleen werd
kampioen Philidor 6 in de laatste ronde het eerste puntverlies bezorgd, het team bleef
daarmee ook ongeslagen. Met twee overwinningen en drie gelijke spelen eindigde Leithen 4
op een keurige tweede plaats.
In de laatste wedstrijd had teamcaptain Carel Verbiest een tactische opstelling uit de hoge
hoed getoverd die zowaar nog bijna de volle winst opleverde. Hijzelf en Paul Wetselaar
wonnen aan de laatste twee borden. Toen Maarten Scherjon aan het eerste bord een stuk
won leek een verrassing in de maak, maar helaas moest hij zijn voordeel weer inleveren en
uiteindelijk zelfs de koning omleggen. Datzelfde lot trof ook Bart van der Sman aan het
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tweede bord, zodat de einduitslag 2-2 werd.
Jos
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LeiSB beker competitie 2014-2015
In de competitie om de beker van de leidsche schaakbond wordt gespeeld met een viertal
per vereniging.
De thuisspelende vereniging wordt bepaald met behulp van loting waarna in overleg de datum
wordt vastgesteld.
Iedere match bestaat uit twee partijen met wisselende kleuren. tijdslimiet is 45 min. per
persoon per partij.

Halve finale
Leithen is in het toernooi om de LeiSB-beker in de halve finale gestruikeld over het sterke
AAS. In de uren voorafgaand aan de wedstrijd moest teamleider Rein Thierry nog alle zeilen
bijzetten om vier man achter de borden te krijgen, maar uiteindelijk lukte dat.
In de eerste ronde eindigden de twee partijen waarin Leithen wit had in remise, terwijl de
zwartpartijen verloren gingen, ondanks het feit dat er wel degelijk remisekansen lagen.
Met een 3-1 achterstand de tweede ronde ingaan bleek uiteindelijk een te lastige opgave.
Nadat Jerry Bey en Willem Moene al heel snel remise overeenkwamen moesten de overige
Leithenaren winnen. Hans van Duijn leek aardig op weg maar in zijn pogingen om een
winnende aanval op het bord te krijgen overzag hij helaas stukverlies…
Daarmee was voor het Henrik Tamerus en Diederik van Heijgen zinloos om nog verder te
spelen en de door hen aangeboden remises werden dan ook onmiddellijk geaccepteerd door
de AAS-spelers. Waarna het nog lang gezellig bleef!
Halve finale: Dinsdag 31 maart
Leithen 1

– AAS 2

2
5
½ ½

H.J.J. Bey

– W. Moene

0 - 1

H.A. Tamerus

– S. Groot

½ - ½

D. van Heijgen

– E. Breedveld

0 - 1

H. van Duijn

– O.P. Cliteur

½ - ½

H.J.J. Bey

– W. Moene

½ - ½

H.A. Tamerus

– S. Groot

½ - ½

D. van Heijgen

– E. Breedveld

½ - ½

H. van Duijn

– O.P. Cliteur

0 - 1

Nieuwe Loting
Donderdag 26 februari is de laatste kwartfinale gespeeld, dus is het tijd voor de halve finale
van de LeiSB Beker. De loting is als volgt: Leithen 1 - AAS en LSG 5 - Philidor 2. Deze
wedstrijden dienen gespeeld te worden vóór zaterdag 4 april.
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Ronde 2
Ronde 2: Maandag 2 februari
7
½

Reynaerde 1

– Leithen 1

½ -

H. Jansen

– H.A. Tamerus

0 - 1

R.P.M. van Leijden

– J. Ouwerkerk

½ - ½

A.R. Dorrepaal

– M.F.J. Anink

0 - 1

J.B. Altona

– W. Turk

0 - 1

H. Jansen

– H.A. Tamerus

0 - 1

R.P.M. van Leijden

– J. Ouwerkerk

0 - 1

A.R. Dorrepaal

– M.F.J. Anink

0 - 1

J.B. Altona

– W. Turk

0 - 1

Ronde 1
Ronde 1: Dinsdag 28 oktober
Leithen 1

– Inter Nos 1

6 - 2

H.J.J. Bey

– J.D. van Haastert

1 - 0

H.J.J. Bey

– J.D. van Haastert

0 - 1

F. Vreugdenhil

– T. van Breda

½ - ½

F. Vreugdenhil

– T. van Breda

1 - 0

M.F.J. Anink

– J. Breedijk

1 - 0

M.F.J. Anink

– J. Breedijk

1 - 0

H.A. Tamerus

– A.G. de Vlaam

1 - 0

H.A. Tamerus

– A.G. de Vlaam

½ - ½

Programma
De loting voor de bekercompetitie verricht. Aangezien er dit jaar slechts 14 inschrijvingen
waren zijn de twee
finalisten (AAS en LSG) van vorig jaar vrij voor de eerste ronde.
De indeling is als volgt:
Leiderdorp - ASC
Reynaerde - Op Eigen Wieken
De Zwarte Pion - Philidor
Oegstgeest - Voorschoten
Utile Dulci - Sassenheim
Leithen - Inter Nos
Deze eerste ronde dient voor 31 december verspeeld te zijn.
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