
 
 
 

Schaken in de Leidse Regio 
Door Gerard Milort 
 
Sinds vorig jaar speel ik in de regionale competitie van de Leidse Schaakbond, met de S.V. Leithen. 
Binnen de LeiSb een kleine club, zoiets als RSC Belgisch Park. Ik ken daar wat spelers en tijdens de 
zomer rapid competitie hebben ze me gevraagd om ook bij hen extern te komen spelen. Zit ik in een 
team met vooral Leidenaren, maar ook met Frans Vreugdenhil en Richard Oranje, van WSC en DSC. Ik 
was met het Leidse schaken in aanraking gekomen via de HSB, omdat de HSB en de LeiSb hun PK’s en 
inmiddels ook andere bondstoernooien openstelden voor elkaars leden. Binnenkort (zaterdag 8 
februari) is het Snelschaak kampioenschap voor clubviertallen van de HSB, en daar mogen ook teams 
uit de LeiSb aan mee doen. Net als bij het Rapidkampioenschap van de HSB. En vice versa. Ik heb 
twee keer meegedaan met het PK van de LeiSb, in het Denksportcentrum waar LSG en Philidor 
Leiden spelen. En met het oliebollentoernooi, wat snelschaken voor clubviertallen is.  
 
De Leidse bond is te vergelijken met de Haagse, iets kleiner, maar zeker niet minder sterk met bv 
landskampioen LSG aan boord. De Rotterdamse bond is aanzienlijk groter en sterker, bijna zo groot 
als de Leids en Haagse samen. Wellicht gaan de HSB en de LeiSb wel een gezamenlijke competitie uit 
proberen. Voor de Hoofdklasse bijvoorbeeld, en misschien de eerste klassen. Dat wordt weleens over 
gedacht en gesproken, maar het zal wel niet zo’n vaart lopen.  
Intussen speel ik af en toe aardige partijen in het Leidse. Vorig jaar nog in de Hoofdklasse, dit seizoen 
in de eerste klasse, waarin we bovenaan staan. Alexandr Mityaev speelt ook in Leithen A. Op de 
topborden is de tegenstand in de LeiSb behoorlijk sterk, en wedstrijden in Leiden en Voorschoten zijn 
niet zo ver weg. Leuk om te doen. Hieronder mijn partij van 13 januari tegen Philidor Leiden C. 
Weliswaar waren zij op papier qua rating niet (meer) zo sterk, maar het waren echte oude taaie 
krasse knarren, die langdurig weigerden om te vallen.  
Hoe win je een partij tegen een op papier wat zwakkere tegenstander, die niets doet en alles 
dichtschuift of afruilt? Dat is nog niet zo eenvoudig… Zeker niet als je hen van te voren niet kent, en 
ook hun spelstijl en openingsrepertoire niet kent. 
 
Gerard Milort (Leithen A) – Jacques van den Wijngaard (Philidor Leiden C) 
 

 
Stelling na 9.Ta1-c1 
 



Deze stelling is ontstaan uit een geweigerd Dame Gambiet waarbij ook de hoofdvariant van de 
Cambridge Springs ‘geweigerd’ werd. Mijn laatste zet 9.Tac1 is ongebruikelijk, normaler is 9.Db3, 
maar ik wilde niet met de b-pion op c3 terugslaan. Ik dacht eerst dat de zet Tc1 niet goed was 
wegens Lax3 bxa3 en Pxc3, met pionverlies. Maar schijn bedriegt, het is een val. Ik herinnerde mij dat 
een paard op c3 en een ongedekte dame op a5 geen goede combinatie is. Het paard van c3 kan de 
dame op a5 immers nooit dekken, en kan daardoor met succes gepend worden. Wit mag zelfs een 
stuk offeren voor een pion als hij met de penning van Pc3 het stuk weer terugwint.  
 
>>>> Intermezzo <<<< 
“Sla nooit op a3 ook al lijkt het goed! De tegenstander van Giri hier was Artemiev en hij liet zich 
tijdens Tata Steel 2020 niet foppen noch verleiden tot slaan op a3… 

 
Niet goed is nu 9…Lxa3?? 10.bxa3 Pxc3 11.Dd2!, en wegens de penning van Pc3 op de ongedekte 
dame op a5 wint wit een stuk voor twee pionnen…” 
 
Na geruime tijd nadenken besloot mijn tegenstander van Philidor Leiden wel toe te happen in de 
eerste diagramstelling en speelde hij 9…Lxa3? 10.bxa3 Pxc3 11.Dd2… 
 

 
Stelling na 11.Dd1-d2 



 
Zwart verliest nu (nog) een stuk voor twee pionnen, maar dan is het nog een hele klus om de partij te 
winnen. Gelukkig heeft zwart zijn actieve stukken ‘opgebruikt’, en staan Ta8 en Lc8 voorlopig niets te 
doen. Maar ik moet ook nog ontwikkelen. 11…Dxa3 12.Txc3 De7 13.c5 f6 14.Le2 e5 15.0-0 0-0 
 

 
Stelling na 15…0-0 
 
Ik heb voor c5 gekozen en niet voor ruilen op d5 om de zwarte pionnen op de damevleugel in 
bedwang te houden. Zijn extra pionnen zijn nu zwak en een aanvalsdoel geworden. Zijn enige 
tegenspel ligt op de koningsvleugel. Maar dat is ook link voor hem en gunstig voor mij. Laat maar 
komen dus. Mijn plan is eerst een verdere verzwakking uitlokken op de a- en b-lijn, zodat die pionnen 
niet kunnen gaan lopen. En dan een lijn openen op de koningsvleugel met f3 en e4 (of g4 als zwart e4 

doorschuift). Zwart heeft niet veel anders dan meewerken.   16.Tcc1 e4 17.Pe1 f5 18.g3 g5 19.f3 
 

 
Stelling na 19.f2-f3 
 
Het lijkt wat passief dat wit zich heeft laten terugdringen, maar daarmee heb ik zwart naar voren 
gelokt. Mijn paard gaat naar g2, om e3 te dekken en om later naar f4 (of h4) te kunnen springen. De 
f-lijn komt open, en misschien de g- of h-lijn ook wel. De toren op a8 doet nog steeds niet mee, en 
Lc8 staat ook nog in de wacht. Het is slechts een kwestie van tijd… 19…Te8 20.Pg2 Le6 21.Ta1 Lf7 
22.Tfb1 Tb8 23.Tb4 Lh5?!  



 

 
Stelling na 23…Lf7-h5 
 
Dit zag ik wel aankomen, maar ook dit helpt mij. Natuurlijk wil ik mijn loper ook wel op het bord 
houden om zijn pionnen aan te kunnen vallen, maar een stuk ruilen is altijd gunstig als je een stuk 
voor staat. 24.fxe4 Lxe2 25.Dxe2 fxe4 26.Tba4 b6… Zwart moet wat. Ook a6 is niet fijn, want dan ga 
ik terug naar de b-lijn, zet een toren op b6, verdriedubbel en er valt altijd een pion van het bord. 
Behalve pion b7 staan ook a6 en c6 onder druk, want b7 staat immers gepend. Nu lijkt het alsof zwart 
na ruilen op b6 eindelijk wat activiteit krijgt en wat terug kan gaan doen. Maar ook deze schijn 
bedriegt. Er valt niet veel te halen, en de toren op a8 moet nog steeds pion a7 blijven dekken. 
Intussen maak ik mij op om de koningsvleugel binnen te wandelen. 27.cxb6 Txb6 28.Dg4! Een hele 
sterke zet!  
 

 
Stelling na 28.De2-g4! 
 
Het was ook aantrekkelijk om met Ta6 een toren te ruilen, maar ik vind mijn stukken sterker dan de 
zwarte, en dan ga ik liever op de koning af nu de stelling aan die kant ook open ligt. Bovendien creëer 
ik zo de optie om met Pf4 mijn paard in het spel te brengen, met de velden e6 en c5 in het vizier. 
28…h6 29.h4 Kh8 30.hxg5 hxg5 31.T4a2…  
 



 
Stelling na 31.Ta4-a2 
 
Het werk op de a-lijn zit er bijna op, tijd om naar de h-lijn te gaan, maar intussen wel de onderste rij 
blijven dekken. En Ta8 kan nog steeds niet weg! 31…Tb7 32.Pf4! Df6 33.Th2+ Th7 34.Txh7+ Kh7 
35.Ta2! (op herhaling!) Kg8…  
 

 
Stelling na 35.Kh7-g8 
 
De beste zet is nu meteen weer Th2, met de ondekbare dreiging Th5 en Txg5. Ook goed is Pe6, om 
meteen op g5 te slaan, en om Tf2 mogelijk te maken. Daar koos ik voor, waarna mijn tegenstander, 
inmiddels in tijdnood, bezweek en zijn dame verloor na 36.Pe6 Kf7? 37.Tf2 en zwart gaf het op, 1-0.  
 
Ook de ronde hiervoor had ik lang moeten zwoegen om het welverdiende puntje binnen te slepen. 
Maar het aardige is dat ik nu zeven partijen achter elkaar heb gewonnen in de Leidse competitie, de 
laatste vijf van vorig seizoen, en nu de eerste twee potjes ook. En 7 uit 7 is zeker geen gekke serie…  
 
NB: Met mijn remise in de 5de ronde begin februari is deze reeks nu ten einde, al had er nog meer 
ingezeten!  
 
Hieronder ook nog een analyse van mijn partij uit de 3de ronde in december vorig jaar tegen 
Voorschoten B. 



 
Chris Gerritsen (Voorschoten B) – Gerard Milort (Leithen A) 
  

 
Stelling na 9.Lc1-e3 
 
Normaliter, als wit kort gerokeerd heeft, dan gaat zwart verder met f4 en g6, h5, g4 et cetera. Maar 
wit gaat hier misschien wel lang rokeren, of zelfs helemaal niet rokeren. Wellicht iets te vroeg schoof 
ik f4 door en de stelling dicht. Voordeel is wel dat (g2 en) pion f3 zwak is in het eindspel en de loper 
op d3 is een potlood. Wat wit hier nog niet weet is dat ik sowieso op het centrum en op f3 speel, ook 
al rokeert hij niet en heb ik dat wel gedaan.  
 

 
Stelling na 12.Ld3-c2 
 
Nu is het tijd om zijn lange rokade onaantrekkelijk te maken. Daarvoor moet er Tb8 en b5 gespeeld 
kunnen worden. Maar eerst de loper eruit naar d7, waarna wit besloot met La4 loperruil aan te 
bieden. Logisch, het is de slechte loper van wit en de goede van zwart. Toch vond ik dat niet erg, 
want in deze gesloten stelling zijn paarden belangrijker, en de mijne hebben betere steunpunten en 
velden.  
 



 
Stelling na 17.Lb5xd7 
 
Hier vond ik het handig eerst op d3 te ruilen (met schaak), om geen dubbelpion op c5 te krijgen, wat 
op den duur een verzwakking is. Na ruilen blijft de witte koning in het midden, maar wit komt niet tot 
de breekzet b4 en krijgt geen controle over veld c5. Intussen ga ik mijn loper ook ruilen, via h4.  
 

 
Stelling na 20…Lf6-h4 
 
Wit weigert eerst nog met Lg1, maar daar doet de loper ook niets, behalve de toren opsluiten dan…  
 



 
Stelling na 25.Dd3-f1 
 
De witte koning gaat straks ontsnappen naar c2, maar dat maakt niets uit voor het plan. Met a4 
snoer ik de damevleugel verder in en dan gaat g5-g4 komen met belegering van g2 en f3. Intussen 
krijgt mijn zwarte ros beschikking over de velden c5-b3-d4 en wellicht ook e3, terwijl de witte 
schimmel alleen maar (prachtig) naar b5 kan, waar het mooi staat maar niets doet. Pion c7 staat 
verdedigd en kan verder niet aangevallen worden. 
 

 
Stelling na 30.Ke2-d2 
 
Misschien had ik zelf ook eerst mijn koning naar de damevleugel moet brengen. Na het opspelen van 
g4 en ruilen komt mijn koning toch wat op de tocht te staan. 
 



 
Stelling na 37.Td1-d2 
 
Beetje onhandig gedaan van mij, want mijn koning kan nu niet goed ontsnappen, waarna eeuwig 
schaak of zetherhaling dreigt. Gelukkig benutte mijn tegenstander die kans niet en kon ik verder gaan 
met de omsingeling van (g2 en) f3, die uiteindelijk verloren gaat, waarna de witte stelling instort.  
 

 
Stelling na 41…Td2-f2 
 
Ik speelde 37…Pb3 waarna er met 38.Te6+ Te7 39.Txe7+ Dxe7 40.Dxe7+ Kxe7 wat zware stukken zijn 
geruild, wat in mijn voordeel is. Het eindspel biedt zwart goede winstkansen door de zwakte van g2 
en f3. Nu ga ik dus ruilen op f3 en Kd7 om pion c7 te dekken, en dan volgt uiteraard Tg3.  
 



 
Stelling na 47…Tg1-g3 
 
Pion f3 is niet meer te dekken. Wit gaat dan maar pion a4 ophalen, maar dat is niet zo relevant. Na 
slaan op f3 wordt pion e4 zwak en mijn f-pion is een gevaar geworden. Torenruil helpt zwart ook, het 
paardeneindspel met een pion meer moet gewonnen zijn.  
 

 
Stelling na 50…Tg3-e3 
 
Hier heeft wit weinig zetten meer, en hij slaat dan maar op a4, waarna ik kan nemen op e4. Met twee 
verbonden vrijpionnen heeft verder spelen niet zo veel zin meer. Maar het is een teamwedstrijd, dus 
wit drinkt de beker helemaal leeg. Niet dat ik een dame hoef te halen, dat was gelukkig niet nodig. En 
kwam nog een aardige combinatie in beeld die mij of een heel paard opleverde, of beide stukken zou 
afruilen en met twee pionnen meer de partij voorbij zou zijn.  
 



 
Stelling na 56.Kc2-d2 
 
Hier besloot ik dat het lang genoeg geduurd had en speelde… 
 

 
Slotstelling na 56…Tg3xc3! 
 
Autch… Hoe wit ook terugneemt, er volgt Pe4+ en Pxf2, ook als wit bxc3 speelt en het paard terug 

slaat op f2 wint zwart het pionneneindspel op zijn sloffen. 0-1. En door naar de volgende ronde  .  
 
Gerard Milort.  
 


