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Het huidige bestuur SCD        NB:  Anton = Elroy; Gert = Arend 

 

Arend van Grootheest - voorzitter 

Ben Sitton    - penningmeester  

Jan Willem Versloot   - secretaris 

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Elroy Peters    - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct 

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Rick Jelier  - jeugd coördinator 

Adri Timmermans - webmaster 

Vacant   - digitaal clubblad 

 
Ereleden:   

Jan Flach, Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans, Adri v.d. Willigen, Gert Zwartjes. 

 

Teamcaptains: 1.Adri Timmermans, 2.Johan v.d. Griend, 3.Arie van Heeren, 4.Otto van Haren, 

                      5.Anton de Maertelaere, 6.Arie van Heeren, 7.Elroy Peters & 8.Aart Harms. 

 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 100 leden, waarvan 70 senior leden en 30 jeugd leden. 

Zij behoort daarmee tot een van de grootse verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond. 

 
Inhoudsopgave 
0. Voorwoord voorzitter / webmaster 

1. Interne competitie       

    - Standen / Kroongroep 

    - Snelschaken / Rapid 

2. Externe competitie - Dordrecht 1-8  

3. Toernooien  

     - LTZ / Hoogendoorn SCD, Merz, Sliedrecht, Papendrecht 
      - IM MARK TIMMERMANS Vlissingen  

4. Jeugd  - MANIFEST ; zie ook website  =========== 

5. Media  - Kranten, Radio, TV Dordt etc.      

6. Diversen – Historie, Leo Jansen jubileum etc. 
     

Info /stukken etc. kan gemaild worden aan: tslagboom@kpnmail.nl 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/


0.Voorwoord (Redactie / Webmaster / Voorzitter) 
 
Dit is alweer het zevende Digiblad, bommetje vol deze keer. Er is namelijk nogal wat gebeurd.  

 

Zo is het uitreiken van het JEUGDMANIFEST een belangrijk signaal dat het bestuur wil afgeven, 

zowel aan de leden, de jeugd als aan de ouders, begeleiders & vrijwilligers. Tevens is het 

Snelschaak- en Rapid reglement opgepoetst, was nog uit erg oude tijden. Beiden zullen op de 

website gaan verschijnen. 

 

De interne competitie floreert, extern is met 7 teams goed bezig dus: weinig te klagen voor SCD. 

Het lijkt al weer zo lang geleden: IM Mark Timmermans, het blijft geweldig om zo’n titel te zien. 

Deze maand kenden we een bijzondere boost aan PR, zowel op radio, TV als in de kranten. We 

zullen merken dat voormalig journalist Hans Berrevoets bij ons lid is en wij bedanken hem enorm. 

Dat de leden daardoor wel erg veel dat hoofd van ‘ambassadeur’ Ton Slagboom zien, excuses…. 

               

Praatje van de voorzitter foto toms schaakboeken: 

   
Sinds september 2016 ben ik voorzitter van de schaakclub Dordrecht.  
Ik was natuurlijk niet onbekend met het bestuur, dus de overgang is soepel verlopen. (Althans tot nu toe). 
Binnen het bestuur is ruimte voor elkaars mening en voorkeur. Ook ons nieuwe bestuurslid Elroy heeft snel zijn 
draai gevonden en is als extern wedstrijdleider in staat geweest om alle teams passend gevuld te krijgen. 
 
Het gaat goed met de club. Tegen de landelijke trend in stijgt het aantal leden. Dit geldt zowel voor de senioren 
als voor de jeugdafdeling. We hebben een club met veel verschillende kwaliteiten. Zowel in speelsterkte als in 
betrokkenheid bij de vereniging kan ieder zijn ei goed kwijt. Erg leuk vind ik de ruime groep supporters die op 
vrije zaterdagen bij de wedstrijden van ons eerste team komt kijken.  
 
Met vijf achttallen en drie viertallen wordt deelgenomen aan de externe competities van KNSB en RSB. Ook 
twee bekerteams zijn zowel in KNSB als RSB gestart, waarbij het RSB team helaas al snel werd uitgeschakeld.  
Bij de start van het seizoen kregen wij serieuze versterking van spelers uit Zwijndrecht en Dordrecht. Gelukkig is 
de andere Dordtse vereniging De Willige Dame ook nog actief en kan er nog steeds een stadsderby 
plaatsvinden. 
 
SCD heeft ook een samenwerking met twee regionale schaakverenigingen PASCAL en Sliedrecht die vooral 
gericht is op het organiseren van toernooien en uitwisseling met de jeugdspelers. 
SCD heeft dit half jaar al twee toernooien georganiseerd. Zowel het Zomertoernooi als het 11e Pank 
Hoogendoorn toernooi kende een internationaal deelnemersveld. Hierover leest u verderop meer. 
 
Positief is dat voormalige jeugdspelers hun betrokkenheid bij de vereniging houden door als leider hun 
opgedane kennis weer over te brengen op steeds weer nieuwe jonge talenten.  
Zowel de jeugd als de senioren zijn op de vaste dinsdagavond erg welkom in de Crabbehoeve. Voor ons is deze 
locatie een gouden greep gebleken. Ook onze gasten spreken regelmatig over de goede sfeer die onze 
gastvrouwen en -heren neer weten te zetten. Dat er niet alleen geschaakt wordt maar ook ruimte is om gezellig 
na te praten en wat te drinken is een extra stimulans voor velen. 
 
Zowel de toernooien als de competitie geven aanleiding om ons in de pers te presenteren. Belangrijk is daarbij 
dat we sinds kort een echte IM in onze gelederen hebben. Dit geeft aan dat het niveau stijgt. Schaken is leuk en 
uitdagend en kan van jong tot op hoge leeftijd gespeeld worden en dat bewijzen wij samen iedere 
dinsdagavond.  
 
Tot slot wens ik alle leden vele spannende schaakwedstrijden toe met goede resultaten maar vooral ook veel 
plezier met elkaar. 
                                                                                                Arend van Grootheest, Dordrecht, 30 december 2016 



1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER (Henk Timmermans) 

Na de Te Grote Clubvakantie van juli en augustus  startte onze Herfstcompetitie, met Joop de 
Jong, Wim Jongeneel, Kees van ‘t Hoff, Bert Dobber en Teus  Slotboom als, weliswaar 
bekende, maar voor onze interne competitie nieuwe gezichten. Wat later kwam daar ook nog 
Antwan Oomen bij. Op dit moment zitten Robert van Herk en Bram Dees in de aspirant fase. 
Al vanaf ronde zeven zien we de namen JanWillem Versloot , Victor Koppelaar en Victor van 
Blommesteijn boven in de competitieranglijsten voorkomen. Uiteindelijk werd dit ook de 
eindranglijst van de Herfst competitie 2016-2017 
 
Bij bestudering van de jaaragenda van onze schaakclub is te zien dat je wel mag spreken van 
een volle agenda. De negentig externe partijen en de tweehonderdvierendertig interne 
partijen die er in de Herfstcompetitie gespeeld zijn, zorgen ervoor dat op een dinsdagavond 
gemiddeld een zestigtal schakers aanwezig zijn in ons prettige Crabbehoeve om een partij te 
schaken en zo nodig een poosje te, wat dan moet heten, socializen en dus heeft uw 
wedstrijdleider er begrip voor dat het om acht uur nog niet muisstil is, het moet tenslotte geen 
strafkamp worden, maar hij vindt dat het nu weer niet nodig is om op het gebied van 
begintijden de grenzen op te zoeken. 
 
Wat de Kroongroep betreft, alleen Mark Timmermans heeft in de  die competitie tot nu toe 
een honderd procent score. De wedstrijdleider hoopt wel dat in de Kroongroep het aantal in te 
halen partijen op 17 januari, als de vijfde ronde gespeeld gaat worden, weer tot nul is 
afgenomen.  
 
Henk Timmermans 

                                                Uit de spannende competitie: Rik verschalkt Conchita alsnog.. 

     



Schaakclub Dordrecht, Wintercompetitie 2016-2017 

PL   Naam CP Pnt Partijen % 

K   Timmermans, M.A. (Mark) 2403.0 1.0 1 100.00 

1 
 

Omearat, A. (Adel) 2298.0 0.0 0 0.00 

K   Wilde, R. de (Rik) 2169.9 1.0 1 100.00 

K   Boer, L. den (Lennard) 2134.9 0.0 0 0.00 

K   Hennekes, J. (Jacques) 2040.9 1.0 1 100.00 

K   Pluymert, P.W. (Piet) 2015.8 0.5 1 50.00 

K   Eikelboom, B. (Berend) 1986.9 0.0 0 0.00 

K   Abee, K. (Koos) 1974.9 0.0 0 0.00 

K   Apon, H. (Iwahn) 1956.3 0.0 0 0.00 

2 
 

Versloot, J.W. (Jan Willem) 1949.2 0.0 0 0.00 

3 
 

Koppelaar, V. (Victor) 1948.4 0.0 0 0.00 

K   Jong, J. de (Joop) 1947.9 0.0 1 0.00 

4   Slagboom, T. (Ton) 1931.0 0.0 0 0.00 

K   Oliemans, C. (Cor) 1903.0 0.0 0 0.00 

K   Berrevoets, H. (Hans) 1880.7 0.0 0 0.00 

5   Blommestein, V. van (Victor) 1879.9 0.0 0 0.00 

6   Vogelesang, S (Sander) 1879.3 0.0 0 0.00 

7   Pluymert, M. (Marcel) 1869.9 0.0 0 0.00 

8   Jiskoot, Th.E. (Theo) 1867.7 1.0 1 100.00 

K   Timmermans, A.L. (Adri) 1862.5 0.0 0 0.00 

9   Griend, J. van de (Johan) 1850.4 0.0 0 0.00 

10   Jongeneel, W. (Wim) 1831.8 0.0 1 0.00 

11   Sitton, B. (Ben) 1830.7 0.0 0 0.00 

12   Dwars, C. (Conchita) 1801.7 0.0 1 0.00 

13   Hoff, C.D. van 't (Kees) 1798.6 0.5 1 50.00 

14   Laar, J.C. van de (John) 1789.7 0.0 0 0.00 

15   Timmermans, H.J. (Henk) 1756.9 0.0 0 0.00 

16   Bruin, W. de (Wouter) 1739.9 0.5 1 50.00 

17   Dobber, B. (Bert) 1717.1 0.5 1 50.00 

18   Heeren, A. van (Arie) 1716.2 0.0 0 0.00 

19   Weert, G. van der (Gerben) 1697.0 0.0 0 0.00 

20   Haren, O.C. van (Otto) 1679.3 0.0 1 0.00 

21   Rijneveen, M. (Martijn) 1671.8 0.0 0 0.00 

22   Noort, W. van (Wim) 1664.6 0.5 1 50.00 

23   Willigen, A.A. van der (Adri) 1649.0 0.0 0 0.00 

24   Wingerden, E. van (Erwin) 1646.3 0.5 1 50.00 

25   Maertelaere, A. de (Anton) 1646.1 0.0 0 0.00 

26   Grootheest, A. van (Arend) 1635.3 0.0 0 0.00 

27   Hoek, T. van (Thijs) 1609.7 1.0 1 100.00 

28   Visser, T (Theo) 1607.1 1.0 1 100.00 

29   Jelier, R. (Rick) 1586.0 1.0 1 100.00 

30   Nugteren, B. (Bas) 1576.5 0.0 0 0.00 

31   Hobe, T. (Ton) 1573.9 0.5 1 50.00 

32   Zwartjes, G. (Gert) 1562.8 0.5 1 50.00 



33   Slotboom, T (Teus) 1561.8 0.0 1 0.00 

34   Schreuder, P.J. (Hans) 1547.2 0.0 0 0.00 

35   Bonninga, A. (Anko) 1537.8 0.0 0 0.00 

36   Manen, B. van (Bert) 1527.1 1.0 1 100.00 

37   Peters, E (Elroy) 1511.2 0.0 1 0.00 

38   Nugteren, D. (Dick) 1472.7 0.0 0 0.00 

39   Monster, H. (Henk) 1464.3 0.0 1 0.00 

40   Groot, B.D. (Dick) 1462.4 0.5 1 50.00 

41   Spies, J. (Johan) 1445.0 0.0 0 0.00 

42   Boersma, J. A. (Hans) 1440.3 0.5 1 50.00 

43   Mulder, R (Rien) 1375.4 0.0 0 0.00 

44   Herk, R. van (Robert) 1364.2 1.0 1 100.00 

45   Fafie, P. (Peter) 1332.8 1.0 1 100.00 

46   Barends, H. (Henk) 1311.6 0.0 0 0.00 

47   Hauser, J. (Johann) 1307.1 0.0 1 0.00 

48   Vossen, C. (Cor) 1235.1 1.0 1 100.00 

49   Ramesh, J. (Jadoenath) 1215.7 0.0 0 0.00 

50   Kelder, S.W.A. (Sjoerd) 1215.6 0.0 0 0.00 

51   Harms, A. (Aart) 1167.6 0.0 1 0.00 

52   Odijk, P.J.M. (Peter) 1146.7 0.0 1 0.00 

53   Oomen, A. (Antoine) 1069.8 1.0 1 100.00 

54   Reijenga, J. (Jan) 935.8 0.0 1 0.00 

55   Kelholt, H. (Henk) 893.5 0.0 0 0.00 

56   Dees, A. (Bram) 800.0 0.0 0 0.00 

                                                                                   

 
KROONGROEP 2016 / 2017 
 
Een schitterend deelnemersveld met een gemiddelde van exact ELO 2000 (!) en een hartelijk 

welkom voor de nieuwkomers Joop de Jong en Hans Berrevoets. Beide wachten nog op hun 1e 

overwinning, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. IM Mark is wederom ongenaakbaar: 100%  

 
Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punt N % Stand ELO

1 Abee, K. (Koos) . . 0.0 . . . 1.0 . . 0.0 . 1,0 3,0 33% 8 1925

2 Apon, H. (Iwahn) . . 0.5 . 0.0 . . . 0.5 . 0.0 1,0 4,0 25% 11 1899

3 Berrevoets, H. (Hans) . . . . 0.0 . . 0.0 . 0.0 . 0,0 3,0 0% 12 1896

4 Boer, L. den (Lennard) 1.0 0.5 . . 0.5 1.0 . . 1.0 . . 4,0 5,0 80% 3 2050

5 Eikelboom, B. (Berend) . . . . 0.5 . . . 0.5 . 0.0 1,0 3,0 33% 8 2135

6 Hennekes, J. (Jacques) . 1.0 1.0 0.5 0.5 . . . . . . 3,0 4,0 75% 4 1948

7 Jong, J. de (Joop) . . . 0.0 . . 0.5 0.5 . . 0.5 1,5 4,0 38% 6 1974

8 Oliemans, C. (Cor) 0.0 . . . . . 0.5 1.0 . 0.0 . 1,5 4,0 38% 6 1873

9 Pluymert, P.W. (Piet) . . 1.0 . . . 0.5 0.0 . . . 1,5 3,0 50% 5 1999

10 Timmermans, A.L. (Adri) . 0.5 . 0.0 0.5 . . . . . . 1,0 3,0 33% 8 1778

11 Timmermans, M.A. (Mark) 1.0 . 1.0 . . . . 1.0 . . . 3,0 3,0 100% 1 2355

12 Wilde, R. de (Rik) . 1.0 . . 1.0 . 0.5 . . . . 2,5 3,0 83% 2 2171

2000  
 
                              



SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN 
 

Kersttoernooi zeer geslaagd 
Published on Wednesday, 21 December 2016 14:21 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 63 

Het tweede kersttoernooi met een 'increment' tempo was met 36 deelnemers wederom een succes. 
Winnaar Mark Timmermans kon met een 100% score de drankenkast aanvullen met een fles champagne. Dat 

kregen de, enigszins verrassende, runner-ups op de 2e en 3e plek  Victor Koppelaar en Hans Berrevoets, 
beide met 4,5 - 5 een uitstekende score. De rest: 

 4 punten: Rik de Wilde        en zeer eervol=>     3,5  : Dick Groot, Hans Schreuder (Beide !) 

 3           : Iwahn Apon, Wim Jongeneel, Kees v.'t Hoff, Rick Jelier, Lennard den Boer, Ben Sitton, Bert Dobber, 
Johan van de Griend (hij is er gelukkig weer), Adri Timmermans, Hans Boersma, John v.d.Laar , Ton Slagboom. 

2,5          : Henk Monster, Thijs v.d. Hoek 

 2            : Antwan Oomen (keurig!) , Otto van Haren, Wouter de Bruin, Erwin van Wingerden,  Elroy Peters,     

                 Arie van Heeren, Anton de Maertelaere, , Peter Odijk 

1,5          : Bertus van Manen, Ton Hobe 

 1            : Arend van Grootheest (niet de avond van de voorzitter) , Gert Zwartjes (idem voor de                        

                 voormalig voorzitter), Henk Barends, Teus Slotboom, Ramesh Jadoenath (mooi punt). 

 0            : Aart Harms 

Wedstrijdleiders Jan Willem Versloot en Henk Timmermans lieten, na een kort maar hevig gevecht met de 
computer, hun improvisatietalent zien en hadden nog 3 flessen in petto voor de nummers 10, 20 en 30. De 

gelukkigen waren: Rick Jelier, Thijs van de Hoek en Ton Hobe. 

Deelnemer Ton (echt waar)  

 

Wouter de Bruin wint verrassend 1e snelschaakronde , Wim Jongeneel rapid 
Published on Tuesday, 01 November 2016 15:56 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 72 

Twee weken geleden werd de eerste ronde in de snelschaak- en rapid competitie gespeeld. De opkomst was 

wat lager dan gebruikelijk o.a. dankzij een KNSB-bekerwedstrijd. De gezelligheid was er niet minder om. Wouter 
de Bruin bleef een grote groep kanshebbers voor bij het snelschaken. Met 9 punten liet hij o.a. Victor Koppelaar, 

Piet en Marcel, Jan-Willem en vele andere kanshebbers de hielen zien. Gefeliciteerd! 

Wim Jongeneel vierde zijn terugkeer op Schaakclub Dordrecht met een overwinning in de rapid-competitie. 4,5 
uit 5 had hij; een vol punt voor op Arie van Heeren. Maar liefs 5 personen haalden 3 punten. De resultaten en 

ranglijsten zijn te vinden in de linker kolom onder de kopjes "Snelschaak competitie"  en "Rapid competitie". 

Uiteraard hopen we, met het nieuwe competitie systeem, de ranglijsten van het snelschaken en rapidschaken 

weer up-to-date te houden. Maar zoals al eerder gemeld, aan het begin van deze competitie: Mocht u 

onregelmatigheden ontdekken, laat u het ons weten (Henk, een van de andere bestuursleden, of Adri). Wij 
zullen dan zo snel mogelijk e.e.a. corrigeren. 

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/378-kersttoernooi-zeer-geslaagd
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/378-kersttoernooi-zeer-geslaagd?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=cd4eafade142dd9a6c0f704f306f8189a66abacf
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/347-wouter-de-bruin-schrijft-verrassend-de-eerste-snelschaakronde-op-zijn-naam-wim-jongeneel-de-rapid-ronde
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/347-wouter-de-bruin-schrijft-verrassend-de-eerste-snelschaakronde-op-zijn-naam-wim-jongeneel-de-rapid-ronde?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=69b1a8997e5c762827df739336ae84a3145415d2


 

SNEL- RAPID SCHAAK SCHAAKCLUB DORDRECHT     

UPDATE REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 

Het snelschaken en rapidschaken 

Naast de normale clubavonden wordt zes keer per seizoen een snelschaak- en een rapidschaak competitie 

gehouden. Voor het snelschaken en rapidschaken behoeft niet te worden afgemeld 

Deelname aan deze competities staat open voor alle leden van Schaakclub Dordrecht en / of belangstellenden. 

Elke avond worden de aanwezige deelnemers ingedeeld in groepen waarin een gesloten competitie wordt 
gespeeld. Dat geschiedt met programmatuur op de laptop(s) onder leiding van een wedstrijdleider van SCD.  

Het tempo bedraagt voor de snelschaak competitie in principe 5 minuten per persoon per partij. Voor de 
rapidschaak partijen wordt in het algemeen 15 minuten per persoon per partij gehanteerd. 

INDELING 

Aan het begin van de avond geeft een ieder te kennen of men snel of rapid wilt spelen.  
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de snel- en rapidschaak competitie gespeeld  volgens 
een gesloten systeem (round-robin) dan wel het Zwitsers Systeem. Alle deelnemers aan een snel- of 
rapidschaak ronde zitten dan in een groep. Mocht het aantal dermate groot zijn, kan er eventueel in 2 
groepen gespeeld worden. Indeling geschiedt op basis van de Snel- of Rapid ELO t/m de vorige ronde. 

Na afloop van iedere ronde wordt de ranglijst bepaald op matchpunten. Bij gelijk eindigen telt het 
onderling resultaat, bij remise ex aequo. De winnaar krijgt 1 punt, de no. twee 2 etc. De uitslagen van 
elke ronde worden op de website gepubliceerd.  

KAMPIOEN 

Aan het eind van het schaakseizoen zijn de beide kampioenen diegenen die in totaal het minste aantal 
toegekende punten heeft bij hun vier beste resultaten van de 6 ronden. 

Bij gelijk eindigen telt het eerst wie de meeste ronden gewonnen heeft. Indien gelijk dan onderling 
resultaat van alle ronden van het hele seizoen. Als dat  gelijk is volgt een barrage.  

Om in aanmerking te komen voor de titel moet men minstens vier keer hebben meegespeeld. De eind 
ranglijst wordt gepubliceerd in het Digiblad en op de website. 

De Snel- en Rapidkampioen ontvangen op de eerstvolgende ALV een beker. 

 

Interne wedstrijdleider 



December 2016 

SNEL & RAPID Ronde 2 
Published on Wednesday, 07 December 2016 10:17 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 65 

Het was gisteravond met totaal 36 deelnemers een uitstekende en zeer sfeervolle avond. Door de planning van 

de externe wedstrijden dit jaar na 5 December, waardoor onze pakjes piet besloten had om vooral vloeibaar 
spul in te slaan i.p.v. de bekende dik makende versnaperingen.... 

Bij het snelschaken behaalde Mark weer eens een 100% score. Na afloop speelde hij nog menig 'vluggertje' 
tegen de inmiddels binnengekomen Lennard, daarbij zeer nauwlettend zijn pas verworven bierpakket in de 

gaten houdend. Onze webmaster zal er wel aandacht aan geven! Runner-up Jan Willem speelde ouderwets 

een zeer goede ronde en haalde de tweede prijs op. Piet (met een zeer neutrale kleur, dit voor de kritische 
lezer) mocht de derde prijs incasseren. Speciale vermelding voor junior Ramesh, die zich dapper voor de 

leeuwen wierp. Grote klasse. 

Bij het rapid werden Victor, Conchita en verrassing Ton Hobe met 4 uit 5 de prijswinnaars. De computer 

wees Victor aan als winnaar, maar wedstrijdleider Anton besloot na intensief overleg met een bestuurslid dat er 

dan toch een fout in het programma moest zitten !? Aangezien Victor toch bij de bar stond (where else), kon 
Conchita prettig thuiskomen met de biertjes voor Jan... 

 
De TUSSENSTAND: 

 

Nr. Ranglijst SNEL % Gem

1 Mark Timmermans 100% 1,0

2 Piet Pluijmert 69% 3,0

3 Victor Koppelaar 67% 3,5

4 Jan Willem Versloot 77% 4,0

5 Jacques Hennekes 63% 4,0

6 Ben Sitton 64% 5,0

7 Marcel Pluijmert 58% 6,0

8 Johan van de Griend 58% 6,5

9 Wouter de Bruin 56% 6,8

10 Adri Timmermans 53% 7,0

11 Otto van Haren 41% 8,0

12 Rick Jelier 42% 9,0

13 Hans Schreuder 37% 10,0

14 John van der Laar 40% 11,0

15 Arend van Grootheest 29% 11,8

16 Antoine Oomen 12% 13,5

17 Thijs van Hoek 33% 14,0

18 Ramesh 0% 16,0

Nr. Rapidlijst % rang

1 Blommesteijn, V.van 80% 1,0

2 Dwars, C 80% 2,0

3 Heeren, A van 70% 3,0

4 Jongeneel, W 75% 3,0

5 Hobé, T 70% 5,0

6 Dobber, B  60% 5,5

7 Wingerden, E van 60% 6,0

8 Zwartjes, G 60% 7,0

9 Jiskoot, T  50% 8,0

10 Peters, E 50% 9,0

11 Maertelaere, A de   45% 9,5

12 Groot, D 50% 9,5

13 Odijk, P 40% 11,0

14 Barends, H 45% 11,5

15 Visser, T   50% 12,0

16 Boersma, H  35% 14,5

17 Dees, B 40% 15,0

18 Monster, H 25% 15,5

19 Odijk, P 40% 16,0

20 Rijneveen, M 40% 17,0

21 Herk, R van 30% 19,0  
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EN NU, INGELAST VANWEGE HET BELANG, HET JEUGDMANIFEST & RICK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schaakclub Dordrecht 

MANIFEST JEUGD  

 
 Nicolaas Roodenburg, 1888 

 

 

               
                  Jeugd coördinator Rick Jelier 

* Schaakclub Dordrecht (hierna te noemen SCD) 
ambieert een eigen jeugdafdeling te bezitten met een 
huidige grootte tot maximaal ca. 30 jeugdleden. 
 
* SCD ondersteunt een zo zelfstandig mogelijk 
opererende jeugdafdeling, waardeert  en erkent een 
grote mate van autonomie voor de jeugdafdeling. Inzet 
van ouders en / of anderen die geen lid zijn van de SCD, 
wordt toegejuicht. 
 
* SCD stelt jaarlijks een budget op en zorgt voor een zo 
goed mogelijke speellocatie en speel materiaal om de 
jeugdleiders, jeugdleden en hun begeleiders te kunnen 
laten schaken en les daarin te krijgen en te geven. 
  
Er zal gespeeld worden in de Crabbehoeve van 18.30 
uur tot 19.30 uur in 2 voor de jeugd beschikbare zalen. 
Er is ruimte in de zaal bij de bar ter beschikking voor 
ouders.  
 
* SCD is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen 
van gekwalificeerde jeugdleiders. SCD ondersteunt 
activiteiten, die ontplooid worden zowel in het eigen 
clublokaal als daarbuiten. 
 
* SCD heeft binnen het bestuur een functionaris als 
contactpersoon voor de jeugd zijnde de voorzitter, met 
ondersteuning van de algemeen adjunct. 
 
*  Er zal regelmatig contact gelegd worden met de jeugd 
coördinator en/of de jeugdleiders om van gedachten te 
wisselen en  verbeterpunten te initiëren. 
 
 
December 2016, Dordrecht 

 

Namens het bestuur van de SCD, 

Arend van Grootheest, voorzitter 

Ton Slagboom, adjunct 



4.JEUGD: Zie ook de  jeugd site SCD 

Op de clubavond van 6 December was er een 

belangrijk moment, namelijk het overhandigen 
van het door het bestuur opgestelde 
JEUGDMANIFEST. 

Dit geschiedde door onze ‘nieuwe’ voorzitter 

Arend van Grootheest aan de ‘nieuwe’ jeugd 

coördinator Rick Jelier: 

‘Met de jeugd van Dordrecht gaat het goed, we 

hebben een gezonde ledenlijst met voldoende 
talent. Het enige punt waar wij tegenaan lopen 
is het geringe aantal jeugdleiders wie ons helpt 
bij het organiseren van de jeugd. Dat zijn nu: 

Martijn Rijneveen, Wouter de Bruin, 
Gerard Braat 

We zijn erg dankbaar voor hun inzet. Ook zijn 
wij erg dankbaar voor de sfeer waarin de jeugd 

en senioren met elkaar samenwerken, op zo'n 
manier bied dit mogelijkheden zoals het 
volgende: 

Binnen een aantal maanden is het de bedoeling 

dat de huidige jeugdleiders ook een 
schaaktrainer cursus gaan doen van de RSB, dit 
zal zorgen voor betere kwaliteit van lessen’ 

 

2.EXTERNE COMPETITIE ( Elroy Peters) 

Dit seizoen hebben we 5 achttallen en 3 viertallen die de 
strijd aangaan tegen de rest van Zuid-Holland en Nederland 
en tevens is dit jaar mijn debuut als extern wedstrijdleider. 
We hebben ook 2 bekerteams maar helaas is de RSB Beker 
team niet verder gekomen dan Ronde 1.  

Samen met voorzitter Arend is een mooi team indeling in 
elkaar gezet waar naar mijn mening iedereen blij mee is. 

Het maken van de team indeling ging best vlekkeloos 
behalve bij Viertal 2. Sommige leden die we dachten dat 
ook zouden meedoen hadden zich als lid uitgeschreven. 
Hierdoor moesten we nog een keer rond vragen wie zin had 
om extern te spelen in een viertal. Uiteindelijk heb ik mezelf 
aangegeven voor die viertal en is Hans Boersma uit de 
reserve lijst gehaald en als basis lid ingeschreven. 

Er zijn nog niet zoveel partijen gespeeld maar in het 
algemeen gaat het best goed met de teams. Er zijn wat 
teams die het wat minder doen, maar het seizoen is nog 
lang niet voorbij. Dus ik ben benieuwd wat het uiteindelijk 
gaat worden. …….                                                                                  WL Elroy &  vorige WL extern Anton                                                            



Dordrecht 1 (KNSB 2e klas) 
 

Het eerste wint tegen Paul Keres 2 in eerste ronde KNSB! 
Published on Monday, 19 September 2016 16:06 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 131 

Afgelopen zaterdag moest het eerste team opdraven tegen Paul Keres 2 voor de eerste wedstrijd in KNSB-klasse 
2C. Door omstandigheden hadden we twee afmeldingen, Rene en Jacques konden niet. Wel was er ook een 

meevaller, FM Adel Omearat meldde zich een halve week voor de KNSB-ronde aan en kon meespelen. 

Ton, die al gevraagd was als invaller, hoefde hierdoor toch niet mee te spelen. Gelukkig kwam hij later in de 

middag nog wel langs als toeschouwer. Andere invallers voor deze wedstrijd waren Marcel en Iwahn, die beide 

nauwelijks een verzwakking te noemen zijn. Paul Keres 2, de tegenstander, was ook niet op volle sterkte en had 
te maken met één invaller. 

De wedstrijd begon voorspoedig. De tegenstander van Lennard overzag een zet waardoor Lennard na anderhalf 
uur pardoes een stuk voor kwam. Ook Adel had duidelijk voordeel en hij had, samen met Berend een klein 

plusje. De andere borden stonden min of meer gelijk. De eerste score kwam bij Mark, die na een goed 

behandelde opening een fout van zijn tegenstander direct afstrafte. Mark won een pion en daarmee meteen de 
partij. Lennard verzilverde daarna snel zijn punt waardoor we binnen twee uur spelen al met 2-0 voorstonden. 

Het was toen al duidelijk dat we deze wedstrijd zouden winnen. Gesteund door toeschouwers Anton, Victor, 
Hans en de eerder genoemde Ton won Berend een typische Berend-partij. Na een aparte opening en een paar 

schijnoffers won Berend in de complicaties een pion. Hij kreeg een toreneindspel met een actievere koning, die 
Berend mooi won, 3-0. Hierna speelde Iwahn remise na een solide partij. Hij leek met zwart makkelijk gelijkspel 

te hebben bereikt en pakte een verdiende, degelijke remise. Rik, die een beetje onder druk leek te staan, kwam 

door een verkeerde keuze van zijn tegenstander onder de druk uit. Meteen deed Rik een sterk kwaliteitsoffer 
waarmee hij op slag voordeel behaalde. Hierna was het ‘een kwestie van techniek’. Rik speelde het goed uit en 

haalde daarmee de twee matchpunten voor Dordrecht binnen 4,5-0,5. 

Marcel, die de hele partij zeker niet minder stond, bood hierna remise aan. Beide spelers hadden weinig tijd en 

in een complexe stelling werd de vrede getekend, 5-1. Piet en Adel waren hierna de laatste twee die bezig 

waren. Piet leek de hele partij met minder ruimte iets minder te staan. Hij kreeg een eindspel met ongelijke 
lopers en torens, waarmee hij nog steeds onder druk stond. Uiteindelijk werd deze druk te veel en verloor Piet. 

 

Adel, stond de hele partij iets 

beter alleen na een lange partij 
was het voordeel verzand naar 

een gelijke stelling. Adel 

probeerde nog lang maar zijn 
tegenstander verdedigde 

adequaat waarna de eindstand op 
de borden kwam. Dordrecht is 

daarmee de eerste ronde van de 

KNSB voorspoedig doorgekomen, 
5,5-2,5 in de lastige uitwedstrijd 

bij Paul Keres 2. 

 

(verslag van Mark) 
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D1 ook in tweede wedstrijd zeer efficient: Rokado met 6-2 verslagen 
Published on Sunday, 09 October 2016 17:33 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 133 

Afgelopen zaterdag was het weer zover. De tweede KNSB ronde en de eerst thuiswedstrijd. Rokado kwam op 
bezoek. De vriendenclub uit de Hoekse Waard is vorig jaar uit de derde klasse gepromoveerd en zal dit jaar flink 

moeten bikkelen om ook volgend jaar op dit niveau te kunnen blijven spelen. Gezien de gemiddelde ELO van de 
verenigingen uit 2C zit Rokado aan de onderkant en wij in de middenmoot. 

Onze positie is de lastigste: degraderen mag eigenlijk niet en promoveren kan eigenlijk niet. Gelukkig, als je na 

twee ronden, zoals dat ons gelukt is, 4 punten hebt, lijkt het er niet op dat we tegen degradatie gaan vechten 
dit jaar. Lukas van der Linden speelt definitief bij UVS uit zijn woonplaats Nijmegen, en alhoewel dat natuurlijk 

een forse aderlating is, hebben we het geluk gehad dat FM Adel Omearat bij ons is komen spelen. 

Op deze zonnige dag in oktober waren we compleet. Invallers waren gelukkig deze keer niet nodig, en door de 

opstelling een beetje door elkaar te gooien, hadden we onze tegenstanders al meteen op het verkeerde been 
gezet. De wedstrijd begon heel rustig en het duurde een paar uur voor er wat tekening in de strijd kwam. De 

eerste signalen waren niet onverdeeld gunstig. De opening was bij Berend zoals altijd: ongewoon, maar vaak 

levert dat op de wat langere termijn wel voordeel voor Berend op. Dit keer echter niet. Na de opening gaf de 
zwarte stelling (Berend) een trieste aanblik. Een wit octopus paard op d5, de zwarte koning op d7 en een zwarte 

loper op d6 en dan een batterij aan zware witte stukken op de d-lijn. Ik kan mij prettiger manieren voorstellen 
om een mooie zonnige zaterdagmiddag in oktober door te brengen. Die hebben te maken met terrasjes en 

glaasjes spa-bruin. 

De andere borden stonden wel min of meer gelijk, met een klein plusje op bord 1 van Adel. De onzen leken 
vooral het publiek af te wachten, dat in grote getale de weg naar de speelzaal wisten te vinden. En niet alleen 

supporters van Dordrecht, ook supporters uit Nieuw Beijerland hadden hun Tomtom op de van Karnebeek straat 
ingesteld. 

Daarna begon het langzaamaan allemaal naar onze kant te neigen. Plotseling overzag de tegenstander van Rene 
een kleinigheid. Het kostte een stuk en meteen ook de partij (1-0). Voor Berend kwam de nieuwe energie van 

de supporters te laat. Die spartelde nog wat, maar kreeg geen enkele kans meer: 1-1. Daarna bleef het lang stil 

op de borden, maar vooral de stellingen van Rik en Lennard gaven wel uitzicht op een krappe overwinning. De 
tijd begon steeds verder te knijpen en als Adel op bord 1 voordeel had, met een pionnetje minder, maar actiever 

stukkenspel, was het niet erg overtuigend. Hij probeerde nog wel wat, maar besloot toen toch remise aan te 
bieden onder druk van de klok. Dit aanbod werd aanvaard (1.5-1.5). Lennard speelde rustig gecontroleerd door 

en had met twee pluspionnen een winnend voordeel behaald toen zijn tegenstander plotsklaps in een ondekbaar 

mat-valletje liep. Ontgoocheld verliet zijn tegenstander de speelruimte (2.5-1.5). Rik had zijn tegenstander vanaf 
het begin al op de damevleugel onder druk gezet. En ondanks het feit dat de stelling niet meteen tot winnend 

voordeel leidde, bleef het toch vervelend voor de tegenstander. Het lukte hem niet onder de druk uit te komen 
en nadat Lemmy (vriendin van Rik) ook nog eens de stelling had gemonsterd en vermoedelijk Rik bemoedigend 

had toegesproken was het genoeg. Rik schoof de stelling resoluut naar de winst (3.5-1.5). Hierna was het de 

beurt aan Jacques. De partij kende een snelle opening met veel ruilwerk van de dames en een paar lichte 
stukken. Daarna bleef een eindspel over waarin Leo steeds net een tikkie beter stond (Houdini moet hierover 

maar het laatste oordeel vellen trouwens). Nadat duidelijk was dat wij de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk zouden 
gaan winnen, werd tot remise besloten (4-2). 

Nog twee partijen te gaan. Mark had vanuit de opening een minuscuul voordeeltje meegenomen naar een 
eindspel dat hij, zet voor zet, steeds een heel klein beetje groter maakte. Plotseling toch een aarzeling, en het 

voordeel leek weer voor het grootste gedeelte verdampt. Weer moest een goede eindspeltechniek de stelling 

naar een winststelling omzetten. Dat lukte uiteindelijk en Mark kon ook zijn tweede punt uit evenzovele partijen 
bijschrijven (5-2). Overigens net zoals Rik en Lennard. Nu alleen Piet nog. Ik had de hele middag best wel 

vertrouwen in de stelling van Piet gehad, maar betere schakers wezen mij erop dat ik dat toch echt verkeerd 
zag. Piet moest knokken voor remise, was de algemene inschatting. En inderdaad, na wat gemanoeuvreer, waar 

Piet niet verder kwam en zijn tegenstander wel, werd het toch wel wat moeilijker. Maar nu kwam de snelschaker 

in hem los. Onder druk van de tijd snaaide de tegenstander eindelijk dan dat pionnetje, waarop hij al zo lang zat 
te spelen.... Bijna a-tempo offerde Piet een kwaliteit om met een tussenschaakje een toren van zijn 
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tegenstander weer op te halen. Wat hierna overbleef was een eindspel met een licht stuk voor en absoluut geen 
enkele kans meer voor de Rokado speler. Dit bepaalde de eindstand op 6-2. Misschien was de overwinning wat 

fors uitgevallen, maar het was toch zeker een verdiende overwinning en een prachtig verjaardagscadeau voor 

de teamleider. Waarvoor dank! 

De bar was dit keer aan het eind van de middag gesloten, maar we konden nog wel voldoende 

overwinningsbiertjes voor ons en troostbiertjes voor de tegenstander krijgen om deze middag waardig af te 
sluiten. Het weer zorgde ervoor dat het ook buiten in de tuin van de Crabbehoeve heel goed toeven was. 

Ook Rokado heeft een verslag gemaakt: Dat is hier te vinden 

Volgende wedstrijd: zaterdag 5 november: Dordrecht tegen HWP Haarlem, thuis. Het Witte Paard is wel een van 

de favorieten van de competitie en dat gaat dus een forse uitdaging worden. Schrijf het alvast in uw agenda, en 
kom onze mannen aanmoedigen. Dan nog even de detailuitslagen: 

T 

  Dordrecht 2151 Rokado 2054 6 2 

1. FM Adel Omearat 2292 Hans van der Linden  2115 ½ ½ 

2. Rene Krul  2182 Matthias Oomens  2191 1 0 

3. FM Mark Timmermans 2374 Wilbert Surewaard  2077 1 0 

4. Rik de Wilde 2179 Frank Verkooyen  2072 1 0 

5. Berend Eikelboom  2100 Han Westenberg 2041 0 1 

6. Lennard den Boer  2108 Rick Ensering  2045 1 0 

7. Jacques Hennekes  1941 Leo Rietveld  1868 ½ ½ 

8. Piet Pluymert  2030 Rex van Dijken 2019 1 0 

 

Dordrecht 1 een rondje verder in de KNSB Beker: 3-1 tegen de Baronie 
Published on Wednesday, 19 October 2016 21:15 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 87 

 

Zoals John Wayne al eens in een oude western zei: "Het is een rotklusje, maar iemand moet het doen", zo 
offerden 4 fervente snelschakers de eerste snelschaakronde op om een KNSB-beker wedstrijd te spelen tegen 

De Baronie uit Breda. Het verliep allemaal heel rustigjes, wat geheel paste in de omgeving: het restaurant van 
een service flat in Breda Noord. Met de opstelling op rating traden we een team tegemoet waarbij de bord 1 

speler 1941 had en de bord 4 speler 1920 en bord 2 en 3 daartussenin. Lennard trof een oude bekende van 
ons: Rens Oomen. Hij vertelde me dat hij onze site nog regelmatig bezoekt, dus ik hoop dat hij zich herkent in 

dit verslagje. 

Op het bord bij Mark verliep alles heel rustig. Geen van beide spelers nam veel risico en het spel kabbelde voort. 
Rik had op bord 2 meteen veel meer complicaties op het bord. Hij koos met wit voor een pionoffer in het Frans, 
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waarbij wit veel en langdurig compensatie kreeg. Ook bij Lennard kwam het Frans op het bord maar na een op 
het oog wat onlogische keuze van het terugnemen van een loper op c6 had Lennard weliswaar een dubbelpion, 

maar meteen ook het beste van het spel. Al snel won hij eerst een, en daarna een tweede pion. Jacques had op 

bord 4 een goede stelling, maar kon er niet veel mee aanvatten. Het bleef lang manoeuvreren met een vol bord 
en dat is natuurlijk altijd oppassen geblazen. Halverwege de avond konden supporters Hans den Boer en Adri 

Timmermans (helaas moest ik ook afzeggen voor het snelschaken...) met een drankje naar de hal van de 
serviceflat verhuizen om in ieder geval wat te kunnen kletsen en de warmte van de speelzaal te ontvluchten. Als 

ik had geweten wat er later op de avond nog gebeurde, was ik misschien wel in die warmte gebleven.... 

Virtuele stand dus: 3 maal gelijk en 1 duidelijke winst (Lennard). Dat werd iets anders toen Marks tegenstander 
opeens in een flits een mooie combinatie zag: een kwaliteitsoffer en dan.... niets meer, bleek achteraf. Een klein 

aantal zetten later gaf de witspeler op. De flits was een spookgestalte geweest. Iets daarna werd op bord 2 tot 
remise besloten. Nadat Rik een goede kans had gemist (nou ja, een stuk offer je niet zomaar natuurlijk) kwam 

de tegenstander opeens gevaarlijk uit zijn schulp. Om verder geen risico's te nemen nam Rik het remiseaanbod 
aan. Ook Jacques speelde remise na een zware worsteling. Hij dacht ook dat hij wel ergens iets had laten 

liggen, maar kon met remise leven. En de man die als eerste heel overweldigend stond, bleef rustig spelen, 

behield altijd zijn voorsprong en gaf Rens geen enkele kans op tegenspel en rondde keurig naar winst af. 
Eindstand: 3-1 in ons voordeel. Volgende ronde is tegen streekgenoot uit Hardinxveld Giessendam. 

Al met al was het toch alweer over twaalf uur geworden en twee auto's vertrokken vanuit Breda naar Dordrecht, 
totdat..... bij knooppunt Zonzeel Adri een lekke band kreeg. Jacques, Rik, Mark en ik hebben in de ijskoude 

regen tot ongeveer kwart voor twee op de ANWB gewacht. Een wat ongelukkig einde aan een succesvolle 

schaakavond.... 

 

Eerste team verliest topper in laatste uur. HWP met 5-3 te sterk 
Published on Sunday, 06 November 2016 12:16 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 37 

De topper uit de 2e klasse C deze ronde was de wedstrijd tussen Dordrecht 1 en HWP 1 uit Haarlem. Drie teams 
exact gelijk aan de kop van de ranglijst en twee ervan moesten tegen elkaar. Er werd bijzonder hard gestreden, 

met enkele snelle beslissingen, veel publiek en een tot het eind toe spannende wedstrijd. Uiteindelijk trokken de 
onzen helaas aan het kortste eind. 

Met gemiddeld 70 punten per bord meer trokken de Haarlemmers zaterdagmorgen de stad binnen. Een flink 

overwicht natuurlijk, maar wij hebben onze trouwe supporters die, naar mate de middag vorderde, in steeds 
grotere getale de weg naar het clubgebouw wisten te vinden. Tegen het einde van de wedstrijd waren er wel 

een man of twintig die deze topontmoeting van nabij wilden bekijken. Er waren toen al een paar partijen 
afgelopen. Berend speelde op bord 6 een alles of niets partij. Het normale patroon bij de partijen van Berend is 

dat je, als je als argeloze voorbijganger net na de opening bij Berend gaat kijken, denkt: "Oeps, daar is iets fout 

gegaan in de opening". Dat valt dan reuze mee, want er zit dan meestal een of andere adder onder het gras. Dit 
keer dacht iedereen na een zet of 10: "Dat staat in ieder geval lekker". En ook Berend liep ietwat nerveus rond. 

Hij voorspelde dat de partij waarschijnlijk niet lang zou duren, maar wist niet met welk resultaat. Plotseling 
gonsde het door de zaal: "Berend doet een dameoffer", even later gevolgd door: "en dat was toch niet goed". 

Hij had een dreiging van mat op de onderste lijn niet voldoende in zijn berekeningen mee genomen en kon 

meteen opgeven. Inderdaad, de partij had de 16:00 uur niet gehaald (0-1). Even daarna kwam Adel op bord 4 
remise overeen. Deze partij was ook zo vroeg klaar dat ik me nog geen beeld van deze wedstrijd had kunnen 

vormen (0.5-1.5). Op dat moment was er op veel overige borden wel sprake van een balans, die in mijn, ietwat 
bevooroordeelde ogen, heel licht in ons voordeel was. Er was een uitzondering: Jacques had het op bord 7 

moeilijk. Hij moest een koningsaanval zien te overleven waarbij zo'n beetje alle zware witte stukken op zijn 
koning gericht stonden en de tegenstander toen ook met zijn pionnen naar voren kwam om de boel even uit 

elkaar te rukken. Zelf had hij nog wel wat hoop op een ontsnapping, maar die hoop bleek ijdel. De tweede nul 

was onvermijdelijk (0.5-2.5). Een hopeloze tussenstand, lijkt het, maar dat was zeker niet het geval. Rik stond al 
vanaf het begin lekker en bouwde zijn aanval steeds verder uit. Mark kwam min of meer gelijk uit de opening, 

maar begon steeds meer een klein voordeeltje uit te breiden totdat hij op een gegeven moment een volle 
kwaliteit voor stond. Lennard had op het derde bord de, op papier, sterkste tegenstander (Jaap de Jager, 2409). 

Lennard speelde een solide partij en had een pion voorsprong. Goed, het was een dubbelpion op de a-lijn, maar 
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toch. De stelling was prima voor hem. Rene was in een eindspel beland waarin hij iets minder stond, maar er 
was zeker geen reden tot paniek voor hem en ook Piet speelde een puike partij waarbij hij een ijzersterke pion 

op de 7e rij had. Als er op dat moment iemand was die op meer mocht hopen, dan leek mij dat Piet. Kortom, er 

was op dat moment nog niets an de hand. Het begon te kantelen toen Lennard in uiterste tijdnood (hij moest de 
laatste 5 zetten voor de tijdcontrole steeds binnen 30 seconden spelen) de controle verloor. Binnen die paar 

zetten werd het loperpaar van zijn tegenstander opeens bijzonder sterk, verloor hij zijn extra pion en kwam er, 
na de 40e zet, achter dat een kwaliteitsverlies ook nog onvermijdelijk was (0.5-3.5). Nog steeds was een 

gelijkspel mogelijk. Maar dan moest er nu toch wel gewonnen worden. Rik deed op het eerste bord wat er van 

hem werd gevraagd. Zijn aanval had inmiddels geresulteerd in materiaal voorsprong en een goede stelling en 
het volle punt ging in die partij naar ons (1.5-3.5). Hiermee bereikte Rik trouwens de gedeelte toppositie in de 

topscorerslijst met 3 uit 3!. Mark had een kwaliteit voor, maar moest wel een vrijpion in het centrum dulden plus 
een heel actieve koning. Hoe hij ook puzzelde, de materiële voorsprong bleek volledig gecompenseerd te 

worden door deze twee troeven. Om niet zelf in problemen te komen offerde hij een kwaliteit terug en kwam 
remise overeen met een van de mede topscorers na de tweede ronde (2-4). Ook Piet kwam uiteindelijk niet 

verder. De vrijpion bleek voldoende om een kwaliteit mee te veroveren, maar wat er daarna overbleef was niet 

meer voldoende voor de winst. Ook hier werd remise overeen gekomen waarmee de wedstrijdpunten naar 
Haarlem gingen (2.5-4.5). Alleen Rene was nu nog bezig. Aangezien voor deze ronde drie ploegen precies gelijk 

stonden kan elk bordpuntje in de eindrangschikking belangrijk zijn. Er werd dus nog tot op het scherpst van de 
snede doorgespeeld. In een poging om zijn tegenstander in tijdnood tot een foutje te verleiden, deed Rene een 

snelle zet. Daarmee bewees hij zichzelf geen dienst, want het kostte eigenlijk vrij snel een pion. Nu wachtte nog 

een heel moeilijk, en waarschijnlijk verloren, eindspel. Rene bleef voor zijn kansen vechten en toen zijn 
tegenstander even aarzelde sloeg Rene toe. Hij veroverde een pionnetje en het was op slag remise. Zo kwam de 

eindstand 3-5 op de borden. 

Als je alles in ogenschouw neemt, wel een verdiende overwinning van HWP. We hebben geprobeerd onze 

tegenstanders te breken en ze bogen ook wel onder onze druk. Maar ze waren sterk genoeg om de druk te 
weerstaan en remises te maken die nodig waren om de twee vroege overwinningen uit te bouwen naar een 

overwinning. 

Ook in de nazit in ons gezellige clubgebouw, had ik niet gevoel dat er een grote kater te bespeuren was. 
Teleurstelling, ja, maar ook het gevoel dat het echt gevecht tussen gelijkwaardige ploegen was geweest en 

waarmee we met vertrouwen verder kunnen. 
Nu moeten we in de achtervolging. De volgende wedstrijd is al over 3 weken tegen Santpoort, waar, voor zover 

ik weet de enige Grootmeester in deze klasse speelt: Harmen Jonkman. Santpoort staat met 5 matchpunten 1 

punt boven ons. Wederom een spannende partij dus, en dit keer een uitwedstrijd. 

 

Santpoort net een maatje te groot voor D1 : 4.5-3.5 winst voor Santpoort 
Published on Sunday, 27 November 2016 17:20 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 106 

Na de nederlaag in de 3e ronde tegen HWP moest gewonnen worden tegen Santpoort om mee te blijven doen 
voor de 1e plaats. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Allereerst hadden we een ratingachterstand, en 

alhoewel dat niet alles zegt, is het toch op z'n minst een indicatie... Toch vertrokken de spelers vol goede moed 

en met Marcel Pluijmert als invaller voor Adel richting Haarlem/Santpoort. 

Teamleider Adri speelde eerst 's morgens voor Sint Nikolaas en kon pas later in de speelzaal aansluiten. Er was 

ongeveer een half uur gespeeld toen ik (Adri) binnenkwam en er was nog niet veel op de borden te zien. Bijna 
alle stellingen waren gelijkwaardig, misschien met uitzondering van Rene, die op het vierde bord een pion achter 

stond. Of dit nu het gevolg van een pionoffer was of dat de pion gewoon gesnaaid was door zijn tegenstander 
was mij niet helemaal duidelijk. Zelf zag ik niet veel compensatie. Mark had wel een dynamische stelling tegen 

GM Harmen Jonkman maar hij kon er niet veel mee doen. De openingskeuze van de zwartspeler had hem 

verrast en het kostte veel tijd en energie om het juiste plan te ontwikkelen. Dat lukte eigenlijk maar half en in 
het middenspel ging er een pion verloren. Rik had op bord 3 een heel bizarre opening. Het was een stelling die 

de kijkers maar heel moeilijk konden inschatten. Dat Berend ook prima uit de voeten kan met normale 
openingen bleek in deze partij. Hij bouwde een heel gezonde stelling op, ruilde niet af en bleef maar druk op het 

centrum opbouwen. Ook hier was het wel de vraag of er iets uit zou komen.  
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Piet kwam rustig en gelijk uit de opening, net zoals Jacques en Marcel. Lennard speelde een Panov waarbij hij 
lang een symmetrische stelling op het bord hield. Een uitslag van 4-4 zag er dan ook halverwege de middag nog 

wel realistisch uit. Gezien de stand op de borden en de stelling op het bord was Jacques de eerste die remise 

overeenkwam (0.5-0.5). Lennard had als eerste de agressie gezocht en kwam daarmee in problemen. In een 
stelling waarin het vooral op tellen aankwam kwam hij een zetje te kort. Hij kon promotie niet meer voorkomen 

en moest opgeven (0.5-1.5). Ook Piet had zijn geduld verloren, want na een minder goed getimede opstoot met 
f5 kreeg zijn tegenstander opeens wel heel veel aanvalskansen op de zwarte koning van Piet. Een paar zetten 

later moest ook Piet opgeven (0.5-2.5). Rene had uiteindelijk nog, ten koste van een tweede pion, een klein 

beetje tegenspel gekregen. Maar dat was inderdaad precies wat het was. Een klein beetje.... het verlies was 
onafwendbaar (0.5-3.5). Nu nog 3.5 of 4 punten halen uit de laatste vier partijen. Dat was al heel duidelijk voor 

iedereen, dat ging toch niet meer lukken, of toch.... Plotseling kwam Rik binnen met de mededeling dat hij had 
gewonnen. Het ondoorzichtige van zijn stelling had voor de toeschouwers verholen dat de stelling toch wel heel 

moeilijk was voor zijn tegenstander. (1.5-3.5) en even later kwam ook Berend binnen met de grijs van de 
overwinnaar. Pd2 was doorslaggevend geweest (2.5-3.5). Nu alleen bord 8 en bord 1 nog. Na nog eens goed 

gekeken te hebben ging Marcel akkoord met remise. er zat echt niets meer in (3-4).  

Mark had inmiddels zijn pionnetje weer teruggekregen en wat druk op de damevleugel opgebouwd. Harmen 
Jonkman koos ervoor om de stelling te blokkeren. Objectief gezien had hij nog wel op winst kunnen spelen met 

zijn meerderheid op de koningsvleugel, maar dat zou extra risico met zich mee hebben gebracht. Zoals het ging 
was er voor Mark geen doorkomen aan en na nog een half uurtje proberen werd ook hier tot remise besloten. 

(3.5-4.5) Jammer natuurlijk, want de bovenste plaatsen zijn nu wel definitief uit het zicht verdwenen. We zullen 

ons best moeten doen om hoog in de middenmoot te blijven spelen, dat zijn we aan onze stand verplicht. 
Volgende ronde is weer een thuiswedstrijd. Dit keer tegen Philidor Leiden. Deze vereniging kennen we nog van 

de vele wedstrijden in de derde klasse. Philidor staat (op een half bordpunt na) gelijk met ons en deze wedstrijd 
moeten we wel zien te winnen.  Detailuitslagen: 

T  Santpoort 2138 Dordrecht 2109 4½ 3½ 

1. GM Harmen Jonkman 2395 IM Mark Timmermans 2395 ½ ½ 

2. Daan Haver  2100 Berend Eikelboom  2098 0 1 

3. Bas Haver  2223 Rik de Wilde 2184 0 1 

4. Peter de Roode  2135 Rene Krul  2193 1 0 

5. Wim Laurens Gravemaker  2060 Lennard den Boer  2112 1 0 

6. Martijn de Roode  2086 Piet Pluymert  2032 1 0 

7. Wim Eveleens  2049 Jacques Hennekes  1938 ½ ½ 

8. Rik Konst  2052 Marcel Pluymert  1919 ½ ½ 

 

Dordrecht 1 mooi resultaat: 4-4 
Published on Saturday, 17 December 2016 20:06 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 43 

Het gehavende eerste zonder Rene, Berend en Piet heeft vanmiddag met 4-4 een prima resultaat behaald tegen 
Philidor Leiden. De drie invallers droegen daar met 1,5 uit 3 fantastisch aan bij ! 

Kopman Adel was in een mum van tijd klaar met zwart tegen Nico Kuyf: 

1. d4 Nf6 2. Bg5 Ne4 3. Bf4 c5 4. d5 Qb6 5. Qc1 c4 6. e3 Qa5+ 7. Nd2 c3 8. bxc3 Nxc3 en wit geeft op !? 

Mooie opsteker zo'n snelle 1-0 en ook daarna ging het voorspoedig doordat de zwartspelers Mark en Marcel 

(fraaie Franse aanval) wonnen. Helaas verloor Jacques, maar met een plusremise van Rik kwam er een 
veelbelovende 3,5-1,5 op het bord. Daarna bleef het lang spannend of de drie witspelers van ons de winst 

zouden kunnen binnenslepen. Zowel Jan Willem als Lennard konden hun mindere stelling niet keepen, waardoor 
John v.d. Laar uit het derde als enige nog overbleef. 
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En John flikt het ! Onverstoorbaar speelt hij het koele Pd2-
b1, waarna zijn veel sterkere tegenstander in remise moet 

berusten. 

Uiteraard bleef het nog lang onrustig in de Crabbehoeve. 

 

Teamleider Adri kan rustig gaan slapen in de States: 
Dordrecht 1 staat keurig vierde. 

Toeschouwer Ton 

 

RECLAME: 

======================================================== 
Welkom bij Mie Wah 
 
Chinees restaurant Mie Wah, al sinds 1974 gevestigd in Dordrecht 
 restaurant en lunchroom aan het Admiraalsplein 92; telefoon 078-6186864; E-mail info@miewah.nl 

 
Openingstijden 
Afhaalservice / Lunchroom : 12.00 - 22.00 uur  Restaurant : 17.00 - 22.00 uur- Op maandag gesloten 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dordrecht 2 (RSB 1e klas) 
 
 

Dordrecht 2 ontsnapt in Rotterdam 
Published on Saturday, 08 October 2016 18:54 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 156 

Het tweede is ontsnapt aan een nederlaag tegen het derde van RSR Ivoren toren doordat onze tegenstanders in 
een mum van tijd aan 3 borden liefst 3 enorme blunders produceerden. 

Hoewel we op papier de iets betere papieren hadden, bleek het wedstrijdbeloop lange tijd niet erg 
bemoedigend. Marcel Pluymert moest op bord 3 als eerste in remise berusten, waar het op leek dat hij toch 

ergens een kansrijke voortzetting gemist moet hebben. Ook debutant Hans Berrevoets op 4 behaalde een 

remise tegen de gevaarlijke en gezellige Bob Hoos, met zwart een goed resultaat. Echt mis ging het op bord 8, 
waar Ben Sitton in een gelijke opening na overleg met coach Ton probeerde ijzer te breken tegen zijn zeer 

jeugdige tegenstander. Die bleek na de f7-f5 poging van Ben helemaal los te komen met een ijzersterke loper 
en besliste het eindspel gedecideerd met 'de verste vrijpion' zoals hijzelf ook zelf fijntjes aangaf na afloop van de 

partij. 

Met een blik op de andere borden leek er hooguit een 4-4 in te zitten, maar dan blijkt waarom we de 'tovenaar 
van Wielwijk' als invaller uit het derde hebben gekozen. Victor (van Blommesteijn dus voor diegenen die dat nog 

niet weten) kwam slecht en voor velen verloren te staan. Dan gaat het bij Victor meestal beginnen en hij kreeg 
zijn tegenstander zo gek dat die pardoes in een val een volle toren kwijt raakte. In plaat van 1-3 achter werd 

het zo plots dus 2-2 en dat scheelt. 

Het leek wel of RSR hierdoor instortte, want good-old Paul Dekker gaf pardoes een paard weg tegen Iwahn 

Apon aan bord 1, in een overigens zeer goede stelling voor Iwahn: 3-2 voor Dordt. 
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Nog erger voor hun en dus beter voor ons werd het op bord 2. Gezien de ontwikkelingen bood Ton Slagboom 
remise aan in een gedegen stelling met een pion minder. Michael Fung speelde in het teambelang door en 

probeerde pionverlies te voorkomen door zijn koning te spelen en verloor daarmee... een volle dame! Na het 

onthutsende f4 x De3 gaf hij uiteraard verbijsterd op. 

Met deze 4-2 was nog een halfje nodig voor de winst. Wim Jongeneel, ook een debutant als vliegende keep voor 

het tweede en derde, stond zeer goed en bood op verzoek van coach Ton remise aan wat zijn tegenstander niet 
kon weigeren. De 1e matchpunten en biertje zijn binnen! 

Tot slot verloor Victor Koppelaar na ergens aan het eind nog een goede kans gemist te hebben. 

Was de sfeer op de heenweg in de auto van Ton met het halve team al uitstekend (Blommie nog de rustigste 
!?), de terugweg met 3 uit 4 was uitbundig te noemen. Gelukkig bleef Hans het meest rustig en wist telkens de 

Tom-Tom te corrigeren om een ieder op tijd in het mandje te krijgen. 

De volgende wedstrijd is thuis tegen grote favoriet DWD, met captain Johan er hopelijk weer bij! Ton Slagboom. 

 

“ Pikante stadsderby “ tussen Dordrecht 2 en De Willige Dame eindigt 5.5-2.5 
Published on Saturday, 05 November 2016 10:09 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 42 

Op de website “ Tomsschaakboeken.nl” werd de wedstrijd tussen Dordrecht 2 en De Willige Dame van dinsdag 

1 november jl. getypeerd als pikante stadsderby. Dat komt natuurlijk vanwege de ontwikkelingen bij De Willige 
Dame, dat na ruim 30 jaar niet meer de beschikking kan hebben over hun speellocatie Vissers Poffertjekraam. 

Besloten is wel om een doorstart te maken in een andere locatie. Veranderingen brengen vaak teweeg dat 

spelers naar andere verenigingen gaan. Zo zijn er spelers naar Dordrecht gegaan, die niet meer uit kunnen 
komen voor De Willige Dame. Aan de andere kan zijn er ook spelers die besloten hebben om alleen deze keer 

niet mee te doen, vanwege de oude vertrouwde banden met hun oude vereniging. Toch kan je zeker niet 
zeggen dat de sfeer tijdens de speelavond beladen was. Er werd op alle borden flink sportieve strijd geleverd, 

waarbij geconcludeerd kan worden dat een overwinning voor Dordrecht 2 er altijd heeft ingezeten. Misschien is 
de uitslag wat geflatteerd en was 5-3 of 4.5-3.5 voor Dordrecht 2 ook een reële uitslag geweest. Het werd nu 

5.5-2.5. Aangezien ik zelf nogal wat problemen had heb ik nauwelijks kunnen volgen wat er op diverse borden 

afzonderlijk gebeurde. Vandaar hier alleen de gedetailleerde uitslagen.   

   Dordrecht 2             1878 - De Willige Dame 1       1868 5½ - 2½ 
1. Iwahn Apon              1866 - Naomi Snikkers          1892 1  - 0 
2. Marcel Pluymert         1922 - Hans Nunnikhoven        1859 0  - 1 
3. Ton Slagboom            1900 - Freek Schouten          2106 ½  - ½ 
4. Jan Willem Versloot     1930 - Arjon Severijnen        2144 0  - 1 
5. Sander Vogelesang       1932 - Edwin van Dongen        1968 1  - 0 
6. Victor Koppelaar        1825 - Johan Went              1747 1  - 0 
7. Johan van de Griend     1820 - John van Waardenberg    1502 1  - 0 
8. Ben Sitton              1825 - Pieter Sandijck         1724 1  - 0 

Johan van de Griend (teamleider) 

Naschrift Ton Slagboom (coach): 

DWD had hun sterkste spelers volgens verwachting op de midden borden geplaatst, een tactiek die ook 

Sliedrecht regelmatig toepaste. Wij stelden daar het solide trio Ton, Jan Willem en Sander tegenover die 
gezamenlijk een prachtige 50% score neerzetten. De remise van Ton was al vroeg voorspeld door onze IM Mark 

en het werd dan ook een keurige zetherhaling. Jan Willem had volgens mij positioneel voordeel in het 
middenspel, greep een kwal waarna hij uitgeteld werd op de koningsvleugel. Sander speelde een schitterende 

partij en trok het eindspel naar zich toe met een sterk paard tegen een mindere loper. 
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DWD gevloerd; met dank aan Willem Platje / copyright Tom van Bokhoven’s schaakboeken 
 
De 3 staartborden wonnen alle redelijk gedecideerd, hetgeen op je op basis van het ELO overwicht ook zou 

mogen verwachten. Je moet het alleen nog maar ‘even’ doen en dat deed Ben als eerste door met aanvallend 

spel de 1-0 op het bord van wedstrijdleider Elroy te zetten. Victor stelde de winst veilig: 4,5!  
De topborden tot slot: Marcel kon een veelbelovende opening geen vervolg geven en kopman Iwahn besloot de 

wedstrijd in stijl met een gedegen positionele overwinning, ook hier het sterke paard motief. 

 

Blamage in RSB Beker 
Published on Wednesday, 16 November 2016 18:35 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 105 

Ondanks een ruim ELO overwicht werd een gedecideerde, terechte nederlaag geleden tegen het goed in vorm 
zijnde HI Ambacht. Zij mogen het nu opnemen tegen onze vrienden uit Krimpen. 

Het punt werd behaald door remises van Hans Berrevoets en Marcel Pluymert. Beide probeerden wat ze konden 
om hun tegenstanders van 200 ELO minder te verschalken, maar de slot stellingen gaf geen enkel plusje meer. 

Na overleg met coach Ton, die nog hoopte op een 2-2 en snelschaak, werden de handen geschud. 

Ton zelf had een off-avond; hij wist zich in de Leeuw geen raad met de geboden ruimte en besloot, ondanks het 
bezit van het loperpaar, de stelling dicht te schuiven. Je moet het maar verzinnen. Een vette nul was het gevolg 

en alle ogen gericht op de nog spelende kopman Iwahn. 

Die had in de opening positie voordeel gekregen en besloot met een fraai tactisch schijnoffer van een Paard op 

c6 winnend voordeel te behalen. Schijn bedriegt dus en na enkele onzorgvuldige voortzettingen werd het 

eindspel, ondanks 3 pionnen voor een loper, toch verloren. 

Volgende week in Waddinxveen zal het gehele tweede uit een ander vaatje moeten tappen...Losing coach Ton 
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Tweede fier aan kop 
Published on Friday, 25 November 2016 14:15 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 89 

Dordrecht 2 bouwt voort aan zijn zegereeks door in Waddinxveen gedecideerd met 5-3 van het verzwakte WSV 
te winnen; de vorige 4 ontmoetingen de laatste 15 jaar werden allen...verloren. 

Onze witspelers maakten deze keer het verschil. Met name Marcel gaf het goede voorbeeld en sneed met het 
bekende mes door de boter. Later op de avond overtuigden ook captain Johan (met stukwinst in goede stelling) 

en Victor v. Blommestein (prima aanvalspartij). Alleen kopman Iwahn kwam niet in zijn spel en moest een 

verkeerde pionnenruil in het centrum met een 0 bekopen. 

Dan de zwartspelers: alle 4 remise! De eerste klaar was invaller John v.d. Laar, die na het gebruikelijke overleg, 

het remiseaanbod kon aanvaarden. Daarna volgde Ton met zijn aanbod in niet al te beste stelling. Zijn 
sympathieke tegenstander nam het aan, ook na overleg, waardoor de matchpunten binnen waren. Victor 

Koppelaar kon onmiddellijk daarop zijn gelijke stelling remise geven. Tot slot bleef Ben het proberen, vergiste 
zich in het toreneindspel maar tegenstander Theo hielp ook een handje met pionverlies. Tot de laatste pion 

werd het glimlachend uitgeschoven. 

Na afloop werd in het mooie onderkomen het verlies van Feyenoord nog gadegeslagen en enkele biertjes 
gedronken. Met name John onderhield zich flink met enkele oude/nieuwe bridgevrienden? 

Vol vertrouwen zien we uit naar 13 December voor de kraker thuis tegen Erasmus. Coach Ton 

 

Dordrecht 2 verliest, maar blijft aan KOP ! 
Published on Thursday, 15 December 2016 20:03 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 38 

Dordrecht 2 heeft, na 5 winstpartijen op rij, dinsdag met 3,5 - 4,5 verloren van Erasmus 2. In de bloedstollende 
laatste minuten kon het met 3,5 - 3,5 nog alle kanten op, maar helaas deze keer. Erasmus had volgens 

verwachting de opstelling wat aangepast, waardoor coach Ton zichzelf als kopman had gekozen. Daar kwam hij 
dan ook de gevaarlijke Cander Flanders tegen, die uiteindelijk in een behoorlijk dichtgeschoven stelling toch ook 

tevreden leek met de remise.  

Aan bord 2 had Marcel inmiddels zijn tegenstander opgerold met een prachtige stukwinst op e4. Zijn 
tegenstander kon het blijkbaar moeilijk verwerken, want lang bleef hij ijsberen in de zaal. Iwahn vergreep zich 

na een Siciliaan in het middenspel. Het eindspel met  Lxc2 durfde hij niet aan, maar prompt een stuk weggeven 
kan toch ook niet de bedoeling zijn geweest. Hans trof aan bord 4 de hoogste ELO houder Leo Verhoeven en 

ging er eens goed voor zitten. Ergens won hij zelfs een kwal, maar de zwarte lopers en een vrije a-pion brachten 

de remise. Met een 2-2 aan de bovenste 4 borden ging de teamstrategie nog steeds naar wens. Dan de rest. 

Ben kreeg op bord 8 in een iets betere stelling remise aangeboden en mocht dat accepteren. Johan op bord 7 

stond lang beter, volgens sommigen gewonnen. Ergens vlakte dat toch uit en ook hier werd het remise bod 
geaccepteerd. Johan gaat vandaag 'onder het mes'; tot spoedig, Johan! Victor goochelde er in een mindere 

stelling een paardoffer uit, wat eeuwig schaak opleverde. 

Zo stond het dus de eerder genoemde 3,5 - 3,5 uit met alleen 'invaller' Jan Willem nog over. Beide speelden 

vol op de aanval en liepen dus daarmee langs afgronden. Het leek erop dat Jan Willem beter stond (vond hij zelf 

ook) en toen hij een stuk leek te winnen dachten velen dat de winst binnen was. De riposte van de witspeler 
was meer dan uitstekend, zeker nadat 'we' met : h7-h5 ! de vermoedelijk laatste kans nalieten. Mooi maakte de 

'Erasmusser' het daarna uit. 

Zo kwam concurrent Erasmus op matchpunten langszij en heeft Dordrecht nog een half bordpunt meer. Vanaf 

deze plaats felicitaties voor Erasmus met hun fraaie collectieve teamprestatie. Coach Ton  
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Dordrecht 3 (RSB 2e klas) 
 

De eerste 3 wedstrijden waren er nog geen verslagen, maar na een oproep van wedstrijdleider Elroy kwam er 
toch iets los. Erg trots zal captain Arie nog niet zijn met 2 gewonnen en 2 verloren partijen. Van de 10 gebruikte 

spelers staan er 4 in de plus (waaronder kopman Victor) en dus 6 in de min. Kan / moet beter in 2017! 

 

Nederlaag D3: 3 Torens 1 - Dordrecht 3: 5-3 
Published on Thursday, 01 December 2016 15:49 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 66 

Op dinsdag 29 november speelden we de uitwedstrijd tegen 3 Torens. We zouden daar aantreden met de 
sterkste opstelling, maar op het laatste moment waren er 2 afmeldingen van Adri, ivm zijn werk en ook Henk 

viel op dinsdagochtend ziek af. Thijs was op het laatste moment bereid om in te vallen, waar voor dank. 

Hij heeft tot het laatst gestreden voor een goed resultaat, maar het mocht niet baten. We stonden al vrij vroeg 
met 2-0 achter door nederlagen van Wim en Conchita. Victor bracht op bord 1 de stand op 2-1, na uit verloren 

stand terug te hebben gevochten, daarna verloren Bert en Thijs hun partij en was de stand 4-1, ik zelf speelde 
aan bord 2 waar mijn tegenstander de gehele partij iets beter stond. Mijn passiviteit zorgde ervoor dat hij er 

maar niet door heen kwam. Hij vertelde dat hij al bijna inslaap gesukkeld was. Maar door een paard offer was 
hij op eens helemaal verlamd, heeft ook bijna een kwartier nagedacht over het vervolg. Na nog wat stukken te 

hebben afgeruild bood mijn tegenstander remise aan en dit heb ik aangenomen. Het betekende echter wel dat 

we op 4,5 -1,5 kwamen en wedstrijd verloren was. Daarna won John zijn partij en speelde Theo nog remise met 
alleen 2 koningen op het bord. Een 5-3 nederlaag.      Arie van Heeren  

 

    3-Torens 1              1760 - Dordrecht 3             1745 5  - 3 

1. Bert Botma              2007 - Victor van Blommestein  1770 0  - 1 

2. Wong Tsai               1903 - Arie van Heeren         1715 ½  - ½ 

3. Arjan Drenthen          1787 - Conchita Dwars          1766 1  - 0 

4. Martin van Vaalen       1697 - Wim Jongeneel           1877 1  - 0 

5. Menno Hoogenes          1763 - Thijs van Hoek          1647 1  - 0 

6. Rinus van der Linde     1624 - Theo Jiskoot            1720 ½  - ½ 

7. Zenun Cormehic          1647 - John van de Laar        1762 0  - 1 

8. Egbert Berghout         1651 - Bert Dobber             1704 1  - 0 

 

 
Dordrecht 4 (RSB 3e klas) 

 

Dordrecht 4 speelt gelijk in de uitwedstrijd Spijkenisse 4: 4-4 
Published on Saturday, 01 October 2016 17:55 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 85 

Dordrecht 4 startte vrijdagavond in Spijkenisse met een fijne voorsprong van 1,5 tegen 0,5 door een mooie 

winstpartij met zwart van Wouter de Bruin aan bord 2, en Gert Zwartjes met een witte remise aan bord 5. 
Beiden speelden afgelopen dinsdag al hun partij. 

Wouter had wel steeds de betere stelling maar moest ernstig rekening houden met een lastige loper op h6, die 
sneed met behulp van de zware stukken behoorlijk in de koningsstelling. Nergens vergetend dat hij daar een lek 

had maakte Wouter het bekwaam af. Gert had op diezelfde avond een partij tegen ook een voorzitter type, 
Simon van de Beek, met wisselende kansen. Ergens onderweg stond Gert echt beter, later een beetje een enge 

vrije f-pion van de tegenstander, uiteindelijk vonden beiden remise de juiste uitslag. Bij het binnenkomen op de 

wedstrijdavond waren de verwachtingen dan ook wel positief, wij hadden met ons zessen immers genoeg aan 3 
punten om de winst binnen te halen. Aan bord 3 hielp ik echter het team snel uit die euforie. Nota bene met wit 

had ik een soort snelle zelfvernietigingsdrang, door totaal niet te letten op wat zwart nog kon doen na mijn 
eigen briljante zetvolgorde…. De twee opvolgende zwarte schaakjes met daarna de matzet op zet 15 laat ik echt 

nooit aan iemand zien, ik schaam mij diep. 

Na dit ego hervormend debacle op het derde bord was de stand weer gelijk, om 10 voor negen al. Vrij 

lang had uw verslaggever dus de tijd om de rest te observeren. Ton Hobe had aan bord 6 geen 
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gemakkelijke avond maar verdedigde zich zo taai dat zijn tegenstander remise ook wel een goed idee 

vond, stand 2-2 dus. Ton kon in een optisch wat mindere stelling telkens met zijn toren de vijandelijke 

dame lastig vallen en daardoor kwam de remise niet in gevaar. De 2-3 achterstand werd vlak hierna een 

feit, Elroy Peters had als invaller aan bord 8 eerst een wat lelijke open h lijn, maar werd via de f lijn 

uiteindelijk opgerold. Een poosje later werd het zelfs 2-4. De heer van der Willigen aan bord 1 verloor 

ook. Ons boegbeeld aan bord 1 van het vierde is weer een jaar ouder, 95 inmiddels, vrijdagavond was 

dat helaas overduidelijk. Bij het binnenkomen was de aanwezige lift niet beschikbaar, of in elk geval 

niet door ons gevraagd, en de opgang via de trap was een hele onderneming  voor Adrie met de hulp 

van Arend. Ook op het bord ging het minder dan voorheen, niet eens zozeer qua schaakniveau van de 

zetten maar door andere zaken. Zo noteerde Adrie zeker niet alles, had wel erg in de klok, maar speelde 

terwijl de tegenstander even weg was pardoes 2 pionnen van het bord. De wedstrijdleider werd erbij 

geroepen door zijn verbaasde tegenstander, maar gelukkig had ik zo snel verloren dat ik wel had gezien 

wat er gezet was door de heer van der Willigen. De conclusie was dat Adrie eigenlijk gewoon 

doorgespeeld had, maar wel voor beide partijen. Hulde voor de tegenstander en de wedstrijdleider van 

Spijkenisse dat zij niet meteen de partij wilden claimen. Alhoewel de stelling nog wel remisekansen in 

zich had, stond de bord 1 speler van hen wel al beter en won de partij later alsnog. Tja, dat was wel de 

2-4 en nog maar twee partijen aan de gang. Wim van Noort aan bord 7 had eigenlijk de hele avond wel 

de iets betere stelling en een pionnetje voor, al een hele poos. Eenvoudig was het echter niet tegen een 

oud-lid van Dordrecht, de sympathieke heer Herman van Os.  Sjoerd Kelder heeft de groeten van 

Herman. Met rustige versterkingen en het besef dat het remiseaanbod niet genoeg was voor het team, 

schoof Wim de tegenstander steeds verder in de problemen. Dat de partij abrupt eindigde met een 

ondekbaar mat was nou ook weer niet nodig, winst van Wim was echter onvermijdelijk geworden. 3-4 

achter en alleen Arend aan bord 4 nog bezig met een lastige partij, maar die moest wel gewonnen 

worden. Misschien iets geholpen door de tijdnood van de tegenstander deed een vastbesloten Arend 

alleen maar erg goede en complicerende zetten en kwam dus steeds beter te staan. Niet alleen kostte dat 

de tegenstander telkens tijd, dat heeft immers niet alle invloed meer met telkens die 15 seconden erbij, 

maar Arend won met een vrij eenvoudige combinatie ook nog eens een stuk en de partij. 4-4 

uiteindelijk nog gehaald, prima gedaan door Wim en Arend en dus de nuttige remise van Ton.Mij rest 

slechts bescheidenheid voor de rest van dit externe seizoen, ik heb mezelf de straf opgelegd u steeds 

met dit soort verslagen te bestoken. Nog maar 6 keer, en als we ze alle 6 winnen worden we nog steeds 

kampioen !!! verslag: Otto van Haren. 

 

Hendrik-Ido Ambacht 2 – Dordrecht 4: 2-6 
Published on Tuesday, 01 November 2016 23:37 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 32 

Dinsdag 25 oktober speelde Dordrecht 4 de uitwedstrijd tegen bovengenoemd team in het mooie gebouw 

Cascade te Ambacht. Met een gemiddelde Elo van ongeveer 100 punten meer moest daar wel gewonnen 
worden om bovenin mee te kunnen draaien in deze klasse. Na de eerste 2 ronden staat Dordrecht 4 nu op een 

derde plaats met 3 matchpunten,  achter RSV-Ivoren Toren 4 en onze vrienden uit Sliedrecht (4) met voor beide 

teams de volle winst. 

Het maximale aan punten haalden de eerste vijf borden binnen. Otto aan bord 2, na nog maar weer eens een 

onbegrijpelijke blunder net na de opening,  en Ton aan bord 5 kwamen hierbij terug uit een lastige positie. 
Beiden hadden een lastige materiaalachterstand, maar gelukkig hadden zij hun eindspel wel goed voor elkaar. 

Wouter, die overigens wel heel ernstig in vorm is de laatste tijd,  had een prachtige mataanval aan bord 1 met 
een loperoffer dwars door het midden en grote complicaties voor zijn passief spelende tegenstander. Wouter 

zette vakkundig mat in een zet of 24.  Arend aan bord 3 had ook een eenvoudige avond. Met een grote 

ontwikkelingsvoorsprong direct na de opening, een  sterk centrum en directe aanval op de koningsvleugel was 
de tegenstander het spoor snel bijster. De aanval kostte een kwaliteit en toen ook nog het verkeerde stuk door 

hem werd aangeraakt was dit punt binnen een uur al binnen. 
Wim, met een steeds hoger wordende externe Elo (1747, met daar bovenop nu al weer 2 maal winst)  speelde 

een solide partij en toen zijn tegenstander fouten ging maken werd diens positie ook zeer snel onhoudbaar. 
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Daarmee dus vijf volle winstpunten. 
Gert Zwartjes aan bord 6 had een aanval die niet echt doorsloeg, en moest uiteindelijk goed oppassen voor een 

promotiepion van zijn tegenstander. Na het derde remiseaanbod werd tot puntendeling besloten. 

Dick aan 7, had niet zijn beste avond en moest helaas de vlag strijken. Na een rustige eerste 20 zetten sloeg 
daar de vlam in de pan en won Dick een stuk tegen een pion. 6 zetten later dacht Dick nog een paar pionnen te 

kunnen winnen, hetgeen behoorlijk verkeerd uitpakte wegens een onderschatte mataanval van zijn 
tegenstander. En Erwin, voor het eerst deelnemend als teamcaptain, zag wel winstmogelijkheden maar was 

,mede gezien de verwachte winst van het team, tevreden met remise. Dinsdag 15 november ontvangen wij de 

koploper RSV-Ivoren Toren 4 thuis, met gezien de gemiddelde Elo veel jeugdspelers die dus veel sterker zullen 
zijn dan dat getalletje doet vermoeden. Blijft natuurlijk wel de opmerking van het vorige verslag van D4 staan, 

dat als wij de rest van de wedstrijden gewoon winnen, we dus ook kampioen zullen worden. 
O.C. van Haren. 

Dordrecht 4 – R.S.R. Ivoren Toren 4: 3,5 – 4,5 
Published on Wednesday, 23 November 2016 19:30 | Written by Elroy Peters |  |  | Hits: 56 

Dinsdag 15 november speelde Dordrecht 4 de thuiswedstrijd tegen R.S.R. Ivoren Toren. Met goede hoop en 
gemiddeld een gelijke hoeveelheid aan ELO punten ging het 4e team aan de slag voor de punten. Rond een uur 

of 21:00 stond het er nog rustig voor met geen echte slechte of goede borden, hoewel ik een kleine achterstand 
zou inschatten met bij Adri en Arend een wat mindere stelling en Otto beter. Een half uur later echter was er bij 

de meeste borden weinig veranderd, maar had Wim ineens een stuk minder zonder dat ik daar veel tegenspel 

tegenover zag staan. Arend stond weer wat beter dan daarvoor en Otto had een gewonnen stelling met een 
stuk voor, welke hij gewonnen had in het vroege middenspel en door middel van ruilacties snel daarna had 

omgezet in het eerste punt van de avond: 1-0.  

Weer een half uur later kwam de remise van onze oud-voorzitter Gert. Na een relatief rustige opening offerde de 

tegenstander een stuk tegen een paar pionnen en kreeg hij ineens een aardig sterke aanval. Omdat de 

tegenstander niet wist hoe dit verder goed uit te spelen werd tot remise besloten, tot geruststelling van onze 
kant en zo begon het er steeds beter uit te zien: 1,5-0,5.  

Helaas moest Adri op bord 1 kort daarop de vlag strijken, waarbij ik mijn complimenten moet geven over het 
verrassend goede spel van Adri op zijn leeftijd, maar dat we helaas toch beginnen te merken dat het iets minder 

gaat gezien het feit dat hij niet door had dat hij uiteindelijk verloren had toen hij na een lange strijd kundig mat 
werd gezet door de tegenstander: 1,5-1,5. Bij dezen daarnaast mijn waardering voor de tegenstanders die 

begrip hebben getoond voor de omstandigheden en ons verzoek om Adri niet te laten noteren hadden 

geaccepteerd zonder daar moeilijk over te doen. Vervolgens werd het toch ineens erg spannend. Waar Dick op 
bord 8 eigenlijk steeds beter kwam te staan en een aantal mooie combinaties maakte, miste hij een cruciale 

loper zet die direct tot winst had kunnen leiden (bleek achteraf uit analyse). Het vervolg was nog steeds niet 
slecht, maar toen Dick een vergiftigde pion op g2 pakte met zijn toren en zijn Dame en Toren daarna 

tegelijkertijd door een Loper konden worden aangevallen, was het ineens snel over: 1,5-2,5.  

Nu moesten Wouter en Ton winnen en Wim en Arend minimaal één keer remise spelen om de punten binnen te 
halen. Ton had wat mij betreft een zeer bijzondere stelling waarbij zijn koning nog steeds in het midden stond, 

maar daar tegenover wel meer ruimte had weten te creëren met zijn pionnen en iets actievere stukken. 
Vervolgens wist hij een mooie aanval op de f en g lijn op te zetten waardoor we weer gelijk stonden: 2,5-2,5.  

Wim moest helaas na een lange strijd toch opgeven, daar de tegenstander het stuk voorsprong goed gebruikte, 

hoewel er toch nog wel veel gevaarlijke combinaties inzaten die de partij ineens hadden kunnen doen omslaan 
(zeker meegerekend dat de tegenstander veel minder tijd had), desalniettemin: 2,5-3,5. Wouter had 

ondertussen een pion voorsprong en wist dat hij door moest spelen om hier winst van te maken. Dit speelde 
Wouter erg netjes en secuur uit en hiermee wist hij uiteindelijk het volle punt binnen te halen. Echter, op het 

moment suprême kon dit niet veel meer voor het team betekenen gezien het feit dat Arend vlak daarvoor helaas 
niet in staat was om de remise binnen te slepen daar zijn tegenstander uiteindelijk goed gebruik maakte van zijn 

pionnen voorsprong in het eindspel: 3,5-4,5. 

Kortom: een spannende avond die, vanuit mijn partijdige observatie, best wel eens de andere kant op had 
kunnen vallen. Maandag 28 november mogen we nu uit tegen SOF/DZP, welke we gezien het ELO verschil toch 

zouden moeten kunnen pakken. -Erwin 
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SOF 3 - Dordrecht 4 : 1-7 
Published on Wednesday, 30 November 2016 18:11 | Written by Elroy Peters |  |  | Hits: 65 

Dordrecht 4 speelde maandagavond j.l. de uitwedstrijd tegen SOF 3 in het verre Middelharnis. Gezien het 
aanzienlijke ratingverschil waren er meerdere teamleden van overtuigd dat hier wel gewonnen moest worden, 

hetgeen deze keer ook gebeurde. 

Ton Hobe was als eerste klaar en dat al om 20.25 uur, slechts een kwartiertje na aanvang van de 

schermutselingen. De tegenstander van Ton moest na loper g4 van zwart constateren dat zijn witte dame al 

gevangen was net na de opening, en gaf terecht meteen op. Teamcaptain Erwin van Wingerden scoorde het 
tweede punt net voor half 10. Na enkele mindere zetten van zijn tegenstander raapte Erwin het e.e.a. op en 

incasseerde het punt. 

Schoonvader Dick Groot had een bijzondere tegenstander die nogal aandrong op het achterhalen van Dick’s 

rating. Na er voor de zekerheid toch maar een paar honderd punten erbij gelogen te hebben, won Dick stuk na 

stuk en dus heel gemakkelijk de partij, en stond het om 21.45 uur al 0-3 in ons voordeel. Wouter de Bruin aan 
bord 1 en ondergetekende aan bord 2 hadden helemaal niet zo’n gemakkelijke avond. Het evenwicht was er 

telkens wel, maar nergens stonden zij beter. Otto kreeg al snel een remiseaanbod en heeft dit enige tijd 
overwogen met het kijken naar de andere stellingen en overleg met Erwin, de captain. Toen Wouter aan bord 1 

zelf remise aanbood, en dit ook werd aangenomen, werd het eenvoudiger. 

Gert was aan het vijfde bord al eerder en nogal prematuur door Otto gefeliciteerd, maar was nog bezig en stond 

veel beter. Martijn, invaller aan bord 3 voor de verhinderde Wim van Noort, stond eerst 2 en later 3 pionnen 

voor en zou ook zeker gaan winnen. Arend aan bord 4 was een beetje een vraagteken met eerst 2, en even 
later 3 pionnen voor een loper. Gert Zwartjes (5) bracht de winst als eerste binnen, door het eerder onterecht al 

gevierde punt daadwerkelijk binnen te halen om kwart over tien. Met de stand 4,5-0,5 kon Otto nog even wat 
proberen maar bereikte uiteindelijk niets in een eindspel met weliswaar 1 pion meer, maar een actief paard van 

wit tegen een slechte zwarte loper, remise en 1-5. 

Arend stond wel aardig, maar had toch ook niet helemaal gerekend op het stukverlies dat zijn tegenstander 
ineens nodig vond: 1-6. 

Martijn won als laatste gedecideerd van een iets te lang doorspelende tegenstander, maar eigenlijk is dat alleen 
maar lekker toch? 1-7 derhalve, volgende week speelt de rest van onze concurrenten pas. 

Na een verlies, een gelijkspel en twee maal winst, is Dordrecht 4 afhankelijk van o.a Sliedrecht 4 met nu nog de 
volle winst , maar die zien we pas in maart 2017 in het gezellige thuishonk van Sliedrecht. Wij zullen ons vast 

wapenen tegen de vriendelijkheid en de daar verkrijgbare speciale Belgische biertjes, en onze schaakmessen 

tijdens de feestdagen vast gaan slijpen. Otto van Haren. 

 
TUSSENSTAND 
Na 4 gespeelde wedstrijden zijn er dus 2 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Er zijn 11 spelers gebruikt, waarvan 

er 4 een plusscore hebben en 7 dus niet. Ton Hobe is absolute topscorer. Naar het zich laat aanzien heeft de 
bijna 95-jarige Adri v.d. Willigen zijn laatste wedstrijd voor Dordrecht gespeelt. Hier past slechts diep respect. 

 
 

Dordrecht 5 (RSB 3e klas) 
 
Geen berichten van het vijfde en dat is jammer. Misschien omdat ze klem oneraan staan met 0 (nul) punten!? 

 
Alleen kopman Rick Jelier en Peter Fafie scoren postief, de andere 8 komen (nog) niet uit de verf. Kom op, 5e ! 
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RSB – 4 tallen 
 
Er doen dit seizoen 3 viertallen mee. Het 1e heeft 6 spelers gebruikt, 2 gelijk gespeeld en 1 verloren (RSR). Het 
2e heeft er pas 1 gespeel en kansloos verloren. Het 3e heeft 2 gelijk en 1 verloren, moet echter nog tegen de 

‘zwakkeren’ zodat een overwinning er in 2017 misschien wel inzit. 

 
Dordrecht 6 (RSB 4-tallen) 

 

1e Viertal strijdend ten onder in Rotterdam 
Published on Sunday, 20 November 2016 10:35 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 82 

Het leek erop dat er maar 3 Dordtenaren tegen RSR Ivoren Toren zouden spelen gezien de grote afvaardiging 

van Henk zijn 'Frankrijk club' dit weekend. Kopman Victor wist op de club echter, uiteraard laat aan de bar, zijn 
vriend Ton te strikken voor een partijtje op de vrijdagavond. Met liefst 200 ELO gemiddeld per bord minder 

hebben we onze huid toch geprobeerd zo duur mogelijk te verkopen. Om 11.00 uur stond het in de kille 
speelzaal van RSR zelfs nog 0-0 ! Daarna ging het snel en moesten Anton (na een avondje keepwerk), Arie (met 

een bijna vol bord) en Ton (experimentele Leeuw kwam nog ver) hun tegenstanders feliciteren. Victor speelde 

zoals we van hem gewend zijn en bracht zijn ELO 2000+ bijna tot wanhoop. Er kwam zelfs een eindspel op het 
bord Toren / pion tegen Loper / 2 pionnen, die hij in 1 klap remise kon maken. Ton gaf uiteraard het advies om 

dat maar te doen, zodat er toch nog een halfje op het bord verscheen. 

Na een kort bezoek aan de gezellige bar zoefden we toch tevreden in Arie zijn Fiesta huiswaarts. Invaller Ton  

Dordrecht 7 (RSB 4-tallen): Geen nieuws van de verloren wedstrijd tegen Charlois Europoort. 
 

Dordrecht 8 (RSB 4-tallen) 
 

Dordrecht-Viertal-2 - VSC 2: 2-2 
Published on Tuesday, 01 November 2016 15:41 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 54 

De uitslag van de eerste ronde van het derde Viertal is  2 – 2 
Op 25 oktober speelden we onze eerste wedstrijd voor het derde Viertal tegen VSC 2.  Op het laatste moment 

wilde Theo Visser nog even de plaats innemen van Bertus van Manen. Wij zijn er op attent gemaakt dat Bertus 

een verloren partij zou hebben, omdat Bertus nog een KNSB-rating heeft die te hoog was voor deelname in ons 
Viertal. Daarom was ik blij met de mogelijkheid dat Theo Visser zijn plaats wilde innemen. Theo speelde aan 

bord 1 en won direct zijn partij. Aart Harms won daarna aan bord 4 ook zijn partij en het stond 2 – 0 Daarna 
ging het minder. Peter Odijk speelde aan bord 3 een moeilijke partij die hij uiteindelijk moest opgeven. Henk 

Barends verspeelde in een sterke partij een vol punt, maar ik denk dat deze partij net zo goed door Henk 
gewonnen had kunnen worden. 

In ieder geval geen slecht begin. De tweede wedstrijd zal vervroegd moeten worden gespeeld ivm. 6 december. 

Even afwachten welke datum dat wordt. Aart Harms 

Derde Viertal speelt gelijk tegen Onésimus. 
Published on Wednesday, 07 December 2016 23:15 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 23 

Op 29 november speelde het Derde Viertal tegen het Derde Viertal van Onésimus. Op het laatste moment had 

een deelnemer van Onésimis zich afgemeld. Dat was precies mijn tegenstander, waardoor we begonnen met 
een 1 – 0 voorsprong. Maar de andere teamleden van Onésimus behoren tot de sterke soort. Qua rating 

scheelde dat minstens 150 elo-rating. 

Toch slaagde Henk Barends, aan bord 1, om een remise te behalen. Sjoerd Kelder verloor zijn partij (aan bord 

2) en Peter Odijk (aan bord 3)  kwam op het laatste moment een remise overeen. Peter had nog één minuut te 

spelen en zijn tegenstander nog drie, dus Peter vond zijn aanbod allang goed! 
Zo werd de einduitslag 2 – 2 wat betekent dat we twee keer hebben gelijkgespeeld en een keer verloren. Nu 

nog wachten op de eerste overwinning! Aart Harms 
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3.TOERNOOIEN 
 

11e Hoogendoorn toernooi succesvol 
Published on Tuesday, 27 December 2016 19:46 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 119 

Met een opkomst van 53 spelers was het 11e 
Hoogendoorn toernooi, nu voor het eerst in 

eigen beheer door de SCD, al op voorhand een 
succes. Zeker omdat we o.a. deelnemers uit 

Duitsland, België, een trio uit Haarlem en een 

heuse FM uit Tilburg mochten verwelkomen. 

Winnaar werd, met 7 uit 7 (!), dan ook die FM 

met ELO 2208: de sympathieke Frans Konings. 
Het erepodium werd verder opgevuld door Erik v. 

Esterik (Zeist) en Gijs v. Dongen (Overschie). 

Die laatste speelde een sterk toernooi door o.a. 
onze eigen Lennard te verslaan en ook een gooi 

te doen naar de ratingprijs. Die bleef echter in 
Dordrecht dankzij een ouderwets op dreef 

zijnde John van Waardenberg (DWD). Hij tikte 
als vijfde aan met een superscore van 5,5 uit 7 ! 

Voorzitter Arend van Grootheest reikte ook nog 

prijzen uit aan de nummers  10,20,30 en 40 
zijnde Jimmy Geboers, Hans Uittenboogaard, 

fotograaf Thijs van Hoek en Bob Ameling. 
Bovendien werden de dame Henrieke van der 

Knijff, 'poedel' Aart Harms en laagste ELO Rene 

Kooijmans niet vergeten. Tot slot werd Lennard 
den Boer ex aequo met Marcel 

Pluymert en John van de Laar de beste SCD-
er op basis van weerstandspunten. John bleef 

nog lang aan de bar protesteren, maar de uiterst 
vriendelijke wedstrijdleider Mark van de Hulst 

(Schaakclub Sliedrecht) bleef onverbiddelijk... 

Buiten de prijzen kwam relatief de beste 
prestatie op naam van Anton van Bokhoven. 

Met liefst 3,5 uit 7 boekte hij zelfs de grootste 
ELO winst van de 21 deelnemende clubleden ! 

Gezien de reacties van de deelnemers (en daar 

gaat het toch om) kunnen we terugzien op een 
succesvol toernooi. In 2017 zullen we het 12e 

Hoogendoorn toernooi graag weer organiseren. 

NB: De positieve belangstelling van de sites van 

Tom van Bokhoven en De Willige Dame (Willen 

Platje) mogen hier niet ongenoemd blijven. 

Dank van / aan:  Arend van Grootheest - Jan 

Willem Versloot - Mark van Hulst - Ton Slagboom 

Nr Pl Name ELO Pt TPR SB

1 1 Konings, Frans (FM) 2208 7 2658 33,50

2 4 Van Esterik, Erik 1992 5,5 2086 24,75

3 14 Van Dongen, Gijs 1789 5,5 2072 21,75

4 5 Ydo, Pim 1981 5,5 2015 22,25

5 38 Van Waardenberg, John 1506 5,5 1837 19,25

6 2 Den Boer, Lennard 2112 5 1949 18,50

7 6 Pluymert, Marcel 1919 5 1984 18,00

8 17 Van de Laar, John 1750 5 1805 19,50

9 12 Ehrhardt, Matthias (DUI) 1799 5 1842 15,00

10 8 Geboers, Jimmy (BEL) 1879 5 1821 16,50

11 10 Van de Griend, Johan 1860 4,5 1787 14,25

12 9 Jongeneel, Wim 1868 4,5 1762 16,00

13 15 Van Blommestein, Victor 1776 4,5 1878 13,75

14 20 Van den Berg, Jaap 1717 4 1772 13,50

15 27 Werkhoven, Maarten 1652 4 1758 14,00

16 26 Oudshoorn, Paul 1657 4 1661 13,00

17 28 Everaars, Han 1649 4 1811 11,50

18 11 Kleinjan, Pim 1852 4 1826 11,50

19 35 Van Dongen, Sam 1543 4 1582 12,50

20 32 Uittenbogaard, Hans 1564 4 1706 10,00

21 13 Kastelein, Gerard 1791 4 1590 12,50

22 18 Liefbroer, Aat 1731 4 1636 10,50

23 24 Van Haren, Otto 1682 4 1603 10,50

24 16 De Bruin, Wouter 1764 4 1614 10,75

25 7 Franx, Jan-Paul 1900 4 1568 10,50

26 21 Van 't Hoff, Kees 1709 3,5 1750 11,25

27 3 Algera, Symon 2039 3,5 1790 12,75

28 44 Van Bokhoven, Anton 1334 3,5 1486 8,00

29 45 Kerkmeester, Cedric 1312 3 1599 12,75

30 29 Van Hoek, Thijs 1647 3 1641 10,50

31 25 Van Rijs, Piet 1664 3 1591 7,50

32 30 Dortmond, Coen 1615 3 1579 7,00

33 42 Rijneveen, Martijn 1478 3 1459 7,75

34 19 Dobber, Bert 1719 3 1599 7,00

35 22 De Vries, Ronald 1696 3 1644 7,00

36 36 Van der Kooi, Anne 1540 3 1505 6,50

37 34 Hobe, Ton 1550 3 1532 6,00

38 33 De Roos, Paul 1557 3 1536 8,00

39 46 Thurai, Cletus 1299 3 1453 6,50

40 23 Ameling, Bob 1684 3 1408 4,75

41 52 Fafié, Peter 1120 2,5 1287 6,50

42 41 Van der Knijff , Henrieke 1500 2,5 1404 5,50

43 37 Van Manen, Bert 1506 2,5 1450 3,75

44 31 Zwartjes, Gert 1590 2,5 1489 4,75

45 47 Van Hulst, Mark 1270 2 726 5,00

46 40 Franx, Pieter 1500 2 1247 3,50

47 48 Jadoenath, Ramesh 1200 2 1331 3,00

48 39 Jelier, Rick 1504 2 1334 1,50

49 50 De Ruijter, Jack 1193 2 1127 2,00

50 53 Kooijmans, René 780 2 667 2,00

51 49 Van Breugel, Cor 1200 1,5 1445 3,75

52 43 Barends, Henk 1381 1,5 1330 4,00

53 51 Harms, Aart 1142 1 665 1,00
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De laatste week van het jaar: Schaaktradities! 
Published on Saturday, 31 December 2016 12:37 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 6 

Tradities zijn er om in stand te houden. En voor de 
schaakliefhebbers in de Rotterdamse regio is het elk jaar weer 

volop genieten. Drie clubs, waaronder onze eigen verenigingen, 
trakteren de spelers uit de RSB en ver daarbuiten, elk jaar 

weer, op bijzonder gezellige schaakhappenings.  

Dinsdag begonnen wij zelf aan het Hoogendoorn toernooi, 
waarover u eerder al een verslag heeft kunnen lezen. 

Donderdagavond het oergezellige oliebollen toernooi dat nu 
alweer jaren door Fianchetto wordt georganiseerd en 

vrijdagmiddag het RSB Chess Memorial toernooi.  

In dit stukje combineer ik de gebeurtenissen van 

donderdagavond en vrijdagmiddag. Het Hoogendoorn toernooi 

is een rapid toernooi, de het Oliebollen-toernooi en de Chess 
memorial zijn snelschaak toernooien. 

Donderdagavond stonden maar liefst 13 Schaakclub Dordrecht spelers aan de start. Traditiegetrouw werd eerst 
een voorronde van zes partijen gespeeld, waarin een plaats voor de finale groepen moest worden behaald. Onze 

kanonnen (zie foto en u kunt ze er zelf wel uithalen denk ik) deden het daarin prima. Mark en Lennard in de 

hoogste groep, Rik en Jan Willem in de tweede groep en Viktor die groep 3 onveilig ging maken. De anderen 
deden het ook lang niet slecht maar zaten toch wat verder in het achterveld. Daarna dan de finale groepen.  

Ondanks wat kleine slippertjes, die gelukkig niet tot fataal puntverlies leidde, won Mark het toernooi en kon 
Lennard, na vier keer 4e te zijn geworden, nu eens beslag leggen op de 2e plaats. Een een-twee voor Dordrecht 

op een snelschaaktoernooi: het visitekaartje is wel afgegeven lijkt me zo. Omdat het bier rijkelijk vloeide en de 
uitslagen nog niet op de site van Fianchetto staan vermeld, is mij niet helemaal duidelijk meer wie van ons op 

welke plek eindigde, maar zodra dat openbaar gemaakt wordt zal ik die standen nog toevoegen. 

 

Dertien uur later startte het tweede snelschaaktoernooi en voor Mark de uitdaging om "de dubbel" nog eens 

proberen te pakken. Alhoewel veel, om niet te zeggen heeeel veel) spelers van donderdagavond, met zichtbare 

wallen onder de ogen, ook vrijdagmiddag aan de start stonden, was het toernooi toch wel sterker bezet. Van de 
dertien spelers van donderdagavond waren er nog 6 spelers van onze vereniging actief. In de top deden hier 

ook titelhouder Arie Werksma, Harold van Dijk en andere regio toppers en subtoppers mee. 

Het toernooi, dat een vervolg is van het Menno Ploeger toernooi, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het 

stil staan bij de RSB-leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Het is altijd moeilijk om zo'n onderwerp 

smaakvol te doen, maar persoonlijk vond ik dat Schaakvereniging Capelle een prima vorm had gevonden. 

Het tweede gedeelte is natuurlijk het snelschaaktoernooi. 
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Het werd geen dubbel voor Mark. In de vierde ronde hield Pim Ydo, die dinsdag ook meedeed in het 
Hoogendoorn toernooi, Mark prima op remise. De nederlaag die hij leed tegen Ricardo Klepke in de 5e ronde 

sloeg een fikse deuk in de titelaspiraties en de remise tegen Arne Pols maakte een eind aan de kansen.  

Wel moet worden gezegd dat Mark twee remises aannam toen het weliswaar echt helemaal gelijk stond op het 
bord, maar de tegenstanders nog maar seconden op de klok hadden. "Het door de klok heen stampen hoort niet 

bij dit toernooi" was zijn commentaar. Mark eindigde uiteindelijk op een gedeelde vierde/vijfde plek na Arie 
Werksma, Harold van Dijk en Ricardo Klepke en samen met Joey Brokaar. 

In de eerste ronde speelden Victor en Adri op bord 42 en 43 (van de 48). Dat heb je als je nog net in de 

bovenste helft van het schema zit. Daardoor leek het alsof de organisatie speciaal voor deze spelers een extra 
regel voor de koppeling hadden bedacht: Het leeftijdsverschil tussen de spelers moet meer dan 50 jaar zijn. Een 

groepje 55+sers zat namelijk tegenover een groepje jongetjes die ik, geloof ik, vorige maand nog was 
tegengekomen tijdens mijn invalbeurt als Sinterklaas.  

Allemaal gezegend met een rating van beneden de 1000 ELO punten maar wel met 15 zetten theorie van het 
Jeanisch.... Afijn, ik won op mijn tandvlees, maar Victor liet zich foppen, hij moest genoegen nemen met remise 

omdat het plotsklaps eeuwig schaak was.... Nou ja, dan toch in de tweede ronde een makkie voor Victor? Niet 

echt want Gosse Romkes, met een ELO rating van 2042, had zich ook in de eerste ronde verslikt. Na de 
nederlaag, en dat terwijl hij een doorslaggevende mataanval tussen zijn vingers liet glippen, revancheerde hij 

zich door uiteindelijk op 5 punten te eindigen (plaats 28-43). Lennard, die in de tweede ronden tegen een 
nederlaag aanliep, kwam heel sterk terug tot de 7e ronde.  

Twee nederlagen (tegen Harold van Dijk en Wiggert Pols) in de laatste ronde wierpen hem terug tot plaats (18-

27). In dat zelfde rijtje ben ikzelf (Adri, voor alle duidelijkheid) terug te vinden, na een goed toernooi. Heel goed 
deed ook Rick het, die samen Victor en Johan op vijf punten bleef steken. Na een begin van 1 uit 4 wederom 

een teken van de enorme vooruitgang die Rick heeft gemaakt. Als laatste speelde Johan precies op rating. Hij 
wisselde overwinningen gelijkmatig af met remises en verliespartijen en kwam dus uiteindelijk ook op 5 uit 9. 

Nr Naam Score Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Werksma, Arie 

7.5 2203 2281 +0.96 52.0 42.75 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 

2 
FM Van Dijk, Harold 

7.5 2300 2326 +0.44 53.0 42.25 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 

3 
Klepke, Ricardo 

7.5 2210 2364 +1.76 55.5 44.25 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 

 
 

               

4 
FM Timmermans, Mark 

7.0 2395 2235 -1.06 51.0 37.75 1 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 

20 
Den Boer, Lennard 

5.5 2112 2011 -0.96 50.0 27.5 1 0 1 1 ½  1 1 0 0 

25 
Timmermans, Adri 

5.5 1807 1946 +1.53 44.0 23.0 1 1 ½ 0 0 1 1 1 0 

35 
Koppelaar, Victor 

5.0 1812 1786 -0.08 44.0 22.0 ½ 0 1 1 ½  1 0 0 1 

37 
Van de Griend, Johan 

5.0 1860 1844 +0.02 42.5 20.0 1 0 1 ½ 0 ½ 1 0 1 

39 
Jelier, Rick 

5.0 1504 1704 +2.18 41.0 19.75 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 0 

  SCD   1915 1921 6                       

Zoals te zien scoorden onze 6 Dordtenaren gezamenlijk in de plus. Vooral Rick scoorde geweldig met een viertal 

overwinningen op rij (als enige SCD-er!).  De ervaren Gerard van Ommeren wist hem uiteindelijk te stoppen. 

Al met al een bijzonder geslaagd toernooi dus weer en gelukkig komt er ook volgende jaar weer een Chess 

Memorial. De link naar de twee toernooien: 

Oliebollen toernooi: klik hier ; RSB Chess Memorial: klik hier 

http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p052.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p032.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p021.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p023.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p018.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p007.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p017.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p003.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p002.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p050.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p027.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p017.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p009.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p021.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p003.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p005.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p008.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p004.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p051.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p028.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p019.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p010.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p001.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p002.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p009.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p004.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p011.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p049.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p026.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p016.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p042.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p003.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p021.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p025.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p017.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p005.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p056.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p037.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p048.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p029.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p025.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p022.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p016.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p002.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p014.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p094.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p018.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p011.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p016.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p012.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p061.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p026.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p020.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p009.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p093.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p013.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p074.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p088.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p037.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p027.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p007.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p029.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p070.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p083.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p006.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p075.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p011.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p042.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p059.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p068.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p091.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p060.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p024.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p049.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p044.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p096.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p095.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p058.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p051.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p035.html
http://www.svkrimpen.nl/chessmemorial2016/players/p012.html
http://fianchetto-chessclub.blogspot.nl/
http://svkrimpen.nl/0wordpress/2016/12/31/verslag-chess-memorial/


Op 12 november 2016 organiseerde schaakclub PASCAL voor het vierde achtereenvolgende jaar 

het Ideko schaaktoernooi in het sfeervolle Denksportcentrum van Papendrecht. Dit keer werd 

geëxperimenteerd met een nieuwe manier om prijzen te winnen. De deelnemers konden van te voren 

aangeven op welke plaats zij dachten te eindigen. Bleek dit juist, dan won men een Ideko slagroomschnitte.  

De wisseltrofee ging net als in 2015 naar IM Manuel Bosboom. Hij scoorde dit keer 7 uit 7. Zijn eerste 

plaats leverde hem ook automatisch een schnitte op en voor dat laatste was hij eigenlijk naar Papendrecht 

gekomen! Van te voren was bepaald dat ook de nummers 8 en 15 met hun neus in de schnitte zouden 

vallen. Gerard Kastelein en Michael Bijkerk werden de gelukkigen. De andere spelers die met een schnitte 

naar huis gingen, deden dat omdat zij hun plaats in de eindrangschikking goed voorspeld hadden. Het betrof 

Lennard den Boer (2), Hans van Nieuwenhuizen (3), Wim Jongeneel (4), Henk Prins (5), Koert Timmerman 

(10), Peter Fafié (20) en Pieter de Bruin (28). Hieronder de uitslag. Een foto-impressie van het toernooi is te 
vinden op de website van Tom van Bokhoven (Tom, bedankt!!!).!              Stukje Meinte Smink – PASCAL 

Van Dordrecht deden Lennard den Boer, Wim Jongeneel en Bert Dobber mee. Ze scoorden allen 

ongeveer wat verwacht mocht worden, dit jaar kon Lennard Manuel helaas niet op remise houden. 

 

V 

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR 

1 IM Manuel Bosboom 7,0 7 7 0 0 2403 2046 

2 Lennard den Boer 6,0 7 6 0 1 2112 2028 

3 Hans van Nieuwenhuizen  5,0 7 5 0 2 1828 1911 

4 Wim Jongeneel 5,0 7 5 0 2 1868 1832 

5 Henk Prins 5,0 7 5 0 2 1622 1807 

6 Teus Dekker 4,5 7 4 1 2 1989 1818 

7 Han Everaars  4,5 7 4 1 2 1649 1981 

8 Gerard Kastelein 4,5 7 4 1 2 1791 1589 

9 Koen Riemens 4,5 7 4 1 2 1752 1586 

10 Koert Timmerman 4,0 7 3 2 2 1615 1595 

11 Peter Vis 4,0 7 4 0 3 1623 1694 

12 Bert Dobber 4,0 7 4 0 3 1719 1648 

13 Péter Pápai 4,0 7 3 2 2 1125 1579 

14 Rob Honing 3,5 7 3 1 3 1653 1677 

15 Michael Bijkerk 3,5 7 3 1 3 1487 1577 

16 Cornelis Noordegraaf  3,5 7 3 1 3 1400 1527 

17 Arie Speksnijder 3,5 3 1 1 1 1516 1563 

18 Herman van Os 3,0 7 3 0 4 1488 1654 

19 Richard Koopman 3,0 7 3 0 4 1687 1534 

20 Peter Fafié 3,0 7 3 0 4 1120 1607 

21 Ron Bijleveld 3,0 7 3 0 4 1450 1309 

22 Ad Stabij 3,0 7 3 0 4 1400 1358 

23 Bart Riemens 2,5 7 2 1 4 1390 1252 

24 Kees de Leeuw 2,5 7 2 1 4 1569 1252 

25 Arie Prins 2,0 7 2 0 5 1458 1220 

26 Mark van Hulst 2,0 7 2 0 5 1270 1327 

27 Roel Jongenelen 2,0 7 2 0 5 1416 1284 

28 Pieter de Bruin 1,0 7 1 0 6 935 1159 

29 Jack de Ruijter 1,0 7 1 0 6 1193 1079 

         

         

30 Korstiaan Kraaijeveld 1,0 7 1 0 6 1150 1083 

 

http://www.dewilligedame.nl/CANON%20%202016/16_11_12%20IDEKO%20TOERNOOI/ideko_toernooi_2016/index.htm
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl1.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl2.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl5.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl4.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl13.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl3.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl11.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl6.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl7.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl14.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl12.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl8.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl28.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl10.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl17.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl22.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl31.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl16.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl9.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl29.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl19.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl23.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl24.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl15.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl18.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl25.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl20.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl30.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl26.html
http://www.schaakclubpascal.nl/sevilla/archief/1617/ideko-senioren/Grp1-Pl27.html


Mark wint eerste Zomertoernooi 
Published on Saturday, 10 September 2016 21:16 | Written by Jan WIllem Versloot |  |  | Hits: 193 

Mark Timmermans heeft het eerste Zomertoernooi van SC Dordrecht op zijn naam geschreven. Na een wat 
moeizame start (1-1 in de tweede ronde tegen Lennard), hield hij zijn concurrenten met ogenschijnlijk speels 

gemak op afstand. Daaronder ook de sterkste speler van de negenkoppige delegatie uit Recklinghausen, Stefan 
Wickenfeldt. Die moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats, achter Arjan van der Leij. Van de 40 

deelnemers leverde onze jeugdleider Rick Jelier de beste winst/verlies prestatie en dat werd natuurlijk ook met 

een prijs beloond. Het fraaie weer maakte het mogelijk dat de prijzen op het terras van de Crabbehoeve werden 
uitgereikt. Dat gebeurde door sport- wethouder Rinette Reynvaan.  

Zij en ook de captain van de Duitse delegatie, Udo Wickenfeldt prezen in een korte toespraak de ontwikkelingen 
tussen beide steden op schaakgebied. Udo gaf in een kort dankwoord aan de schaakbanden tussen Dordrecht 

en Recklinghausen verder te willen versterken. De uitwisseling gaat dus zeker een vervolg krijgen. 

        

Een leuke foto-impressie is te vinden op www.tomsschaakboeken.nl 

Eindstand 

  Naam     Elo Punten wp Club 

1 Timmermans Mark   2387 12,5 61,0 Dordrecht 

2 Leij Arjen van der 1994 10,5 62,0 Sliedrecht 

3 Wickenfeld Stefan   2206 10,0 61,5 Recklinghausen 

4 Wilde Rik de 2179 9,5 62,5 Dordrecht 

5 Callenberg Ralf   2123 9,5 59,5 Recklinghausen 

6 Hennekes Jacques   1941 9,0 54,0 Dordrecht 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/329-mark-wint-eerste-zomertoernooi
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/329-mark-wint-eerste-zomertoernooi?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=d289d0d87a5f8e428c35266340efca7edd8602dc
http://www.tomsschaakboeken.nl/


7 Mecklenburg Roland   1966 9,0 52,5 Recklinghausen 

8 Kleiner Tom   1842 8,5 62,5 Recklinghausen 

9 Boer Lennard den 2108 8,5 60,5 Dordrecht 

10 Schulze Bisping Franz   1936 8,5 55,5 Recklinghausen 

11 Timmermans Adri   1757 8,5 50,0 Dordrecht 

12 Schakel Lemmy   1813 8,5 44,0 De Giessen en Linge 

13 Herud Martin   2008 8,0 59,0 Recklinghausen 

14 Berrevoets Hans   1896 8,0 53,5 Dordrecht 

15 Griend Johan van de 1820 8,0 52,5 Dordrecht 

16 Gerlach Felix   1855 8,0 50,0 Recklinghausen 

17 Glahn Michael   1941 7,5 51,0 Recklinghausen 

18 Schreuder Hans   1639 7,5 49,5 Dordrecht 

19 Blommesteijn Victor van 1770 7,0 50,5 Dordrecht 

20 Bruin Wouter de 1724 7,0 49,0 Dordrecht 

21 Vis  Peter   1620 7,0 47,5 Sliedrecht 

22 Hooghwerff Ruben   1730 6,5 53,5 Rotterdam 

23 Hoff Cees van 't 1699 6,5 50,5 Dordrecht 

24 Zwartjes Gert   1595 6,5 44,5 Dordrecht 

25 Mayeres Christian   1850 6,5 43,0 Recklinghausen 

26 Thuraisingham Cletus   1300 6,5 43,0 Klockelaer 

27 Haren Otto  van 1702 6,0 57,0 Dordrecht 

28 Jelier Rick   1478 6,0 50,5 Dordrecht 

29 Grootheest Arend van 1657 6,0 44,5 Dordrecht 

30 Groot  Dick   1530 6,0 42,5 Dordrecht 

31 Hopman  Marc   1550 5,5 44,0 Klockelaer 

32 Hulst Mark van  1270 5,5 41,0 Sliedrecht 

33 Hobé Ton   1548 5,5 41,0 Dordrecht 

34 Barends Henk   1410 5,5 36,0 Dordrecht 

35 Manen Bertus  van 1506 4,5 41,0 Dordrecht 

36 Fafie Peter   1300 4,5 40,0 Dordrecht 

37 Harms  Aart   1142 4,5 36,0 Dordrecht 

38 Vries Adriaan   1200 4,0 34,0 Klockelaer 

39 Boonstoppel Aad   1100 3,0 34,5 Dordrecht 

40 Kraaijeveld Kok   1200 0,5 35,5 Klockelaer 



 
 

 

 



Rik de Wilde winnaar Sliedrechts Rapid Vakantietoernooi 

Geplaatst op 26 augustus 2016 door Marcel Klein 

 
Rik de Wilde winnaar van het toernooi 

Het was toch nog spannend tot in de laatste ronde, want 

het verschil tussen de nummer 1 en 2 was bijzonder 

klein, maar Rik de Wilde is uiteindelijk de winnaar 

geworden van het eerste Sliedrechtse Rapid 

Vakantietoernooi.  Arjan van der Leij eindigde met een 

minieme achterstand op de tweede plaats. 

Andere Dordtenaren konden geen potten breken. Johan 

won weliswaar van Cees Wessels, maar verloor van 

Peter Vis wat zijn TPR geen goed deed. Datzelfde gold 

voor Otto in de 2e groep. Bert en Wouter haalden hun 

ELO wel, maar Henk Barends weer niet in groep 3. 

Ton maakte het erg bont, was uit op de poedelprijs ! 

1e Sliedrechts Vakantie Rapid Toernooi – De Havik – Groep 1 

Pos Naam Prt   W   R   V  Score    Prc 

1 Rik de Wilde 12 11 0 1 33 91,7 

2 Arjan vd Leij 9 8 0 1 24 88,9 

3 Bert Terlouw 9 7 1 1 22 83,3 

4 Arjan Kreukniet 12 9 0 3 27 75 

5 Tim Schakel 11 7 2 2 23 72,7 

6 Andries Dekker 9 6 1 2 19 72,2 

7 Philip Westerduin 18 11 3 4 36 69,4 

8 Jorik Klein 9 5 1 3 16 61,1 

9 Rembrandt Bruil 9 5 1 3 16 61,1 

10 Johan van der Griend 9 4 3 2 15 61,1 

11 Robert van Rekom 10 5 2 3 17 60 

12 Andrew Mensing 15 7 3 5 24 56,7 

13 Kees Wessels 18 7 5 6 26 52,8 

14 Hans Klein 12 6 0 6 18 50 

15 Ton Slagboom (poedelprijs !) 10 2 2 6 8 30 

 

http://www.schakendsliedrecht.nl/2016/08/26/rik-de-wilde-winnaar-sliedrechts-rapid-vakantietoernooi/
http://www.schakendsliedrecht.nl/2016/08/26/rik-de-wilde-winnaar-sliedrechts-rapid-vakantietoernooi/
http://www.schakendsliedrecht.nl/author/marcel-klein/


 

Ton verloor ook buiten, dus daar lag het niet aan…. 

 

 

1e Sliedrechts Vakantie Rapid Toernooi – De Havik – Groep 2 

Pos Naam Prt   W   R   V  Score    Prc 

1 Floris Verweij 15 10 1 4 31 70 

2 Adrian Mensing 15 10 0 5 30 66,7 

3 Lemmy Schakel 10 6 1 3 19 65 

4 Joost Stoker 15 9 1 5 28 63,3 

5 William Gijsen 9 4 3 2 15 61,1 

6 Bert Dobber 10 6 0 4 18 60 

7 Otto van Haren 11 6 0 5 18 54,5 

8 Ron Melger 12 6 1 5 19 54,2 

9 Martijn Stoker 13 6 2 5 22 53,8 

10 Peter Vis 15 7 1 7 22 50 

11 Jaap Euser 11 5 1 5 16 50 

12 Wouter de Bruin 15 5 2 8 17 40 



        1e Sliedrechts Vakantie Rapid Toernooi – De Havik – Groep 3 

Pos Naam Prt   W   R   V  Score    Prc 

1 Hans Koedam 9 5 0 4 15 55,6 

2 Jurgen de Haan 12 6 1 5 19 54,2 

3 Marcel Klein 10 5 0 5 17 50 

4 Peter Dekker 9 4 1 4 13 50 

5 Hans Vink 15 7 0 8 21 46,7 

6 Gerard van Steenoven 12 5 1 6 16 45,8 

7 Yaro van Beest 18 7 2 9 23 44,4 

8 Henri Hartog 12 4 2 6 14 41,7 

9 Henk Barends 12 4 1 7 13 37,5 

10 Luc Leendertse 12 4 1 7 13 37,5 

11 Luana Mensing 15 4 2 9 14 33,3 

12 Ben van Bloppoel 15 4 2 9 14 33,3 

13 Michiel vd Berg 9 3 0 6 9 33,3 

14 Tim de Waard 18 4 2 12 14 27,8 

15 Johan Gijsen 15 4 0 11 12 26,7 

16 Ferhat Erdogan 15 4 0 11 12 26,7 

17 Mark van Hulst 16 4 0 12 14 25 

18 Robin Tenhunen 12 2 0 10 6 16,7 

19 Daniel de Bruin 9 1 0 8 3 11,1 

Tot volgend jaar! 

Mark Haast wint 3e Merz snelschaaktoernooi, groep 2  voor Otto van Haren 
Published on Friday, 19 August 2016 06:06 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 59 

Afgelopen zaterdag (13 augustus) werd voor de 3e keer het Merz Snelschaaktoernooi verspeeld. Nu er meer 

capaciteit voor handen was werd het toernooi wat ruimer opgezet dan de vorige 2 edities. De doelstelling van 60 

deelnemers werd echter bij lange niet gehaald (het blijft vakantietijd en er was dat ene toernooitje gaande in 
Vlissingen die o.a. de kampioen van vorig jaar weg hield) 

Desalniettemin was het deelnemersveld van 33 schakers een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 
Veel bekende en ook veel nieuwe gezichten. Dat het toernooi een trouwe schare fans heeft blijkt wel dat van de 

de 10 deelnemers van het "Oer Merztoernooi" er weer 8 meededen! 

Van het oorspronkelijk plan om voorrondes en finalerondes te spelen werd op het laatste moment afgezien (en 

zal ook niet meer terugkeren) Ben ik in schaken al een middelmatige amateur, in schaaktoernooien organiseren 

heb ik niet eens het pionnendiploma.  
De karakteristieke rommelige sfeer is daarom gebleven, al werd het notitieboekje voor het bijhouden van de 

score (alsmede beginnende blogjes, gedichtjes en liederlijke teksten) verruild door 2 laptops en bediend door de 
zeer kundige Joas en Pearl. Joas nam zijn taak zelfs zo serieus op dat hij er van af zag om zelf te spelen 

waarvoor hulde! 

Iets te laat werd er iets voor 11:30 begonnen met 2 groepen die om en om buiten en binnen speelden. 
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Voor het eerst waren de weergoden ons de gehele dag gunstig gezind. Doordat er wat minder rondes gespeeld 
werden dan gepland, hadden we ruim de tijd om buiten van de lunch te genieten, te socializen en om over te 

schakelen tot alcoholische versnaperingen. 

In groep 1 lieten de  favorieten Mark Haast en Adel Omearat geen steken vallen. Mark haalde een 100% score 
gevolgd door Adel die slechts 2 wedstrijden verloor en de rest won. Spannender maar vooral verrasender was 

de strijd om plek drie. Toen iemand, drie potjes voor het einde, om een tussenstand vroeg meende ik een bug 
in de software ontdekt te hebben, of iemand die met de uitslagen heeft zitten knoeien maar toen beide niet het 

geval waren weigerde ik nog steed de realiteit te geloven:  Viktor van Blommestein die met 1 uit 4 begon stond 

nu gedeeld 3e met 10 uit 14 samen met de andere Viktor! 
Helaas scoorden beide Viktoren de resterende wedstrijden slechts één punt waardoor Victor Koppelaar een 

puike gedeeld derde plek behaalde met 11 punten samen met Rob van Berkel en Sander Vogelesang. 

Groep 2 werd gewonnen door Dordtenaar en drievoedig Merztoernooi bezoeker Otto van Haren. De 2e plaats 

was een knappe prestatie van de 13 jarige Cedric Kerkmeester die op papier het laagst gekwalificeerd was. 
De 3e plaats bleef in Dordste handen, namelijk in die van John van Waardenberg van De Willige Dame. 

Klokslag 5 uur reikte de charmante Chantelle de prijzen aan de winnaars uit en was het toernooi ten einde, er 

werd nog uitbundig nagedronken en geproost op het heugelijke nieuws uit Vlissingen. Mark Timmermans, de 
winnaar van vorig jaar behaalde zijn IM titel, proficiat! Grote dank aan Ferry de Klerk en zijn merzcrew, Joas van 

Doeselaar en Pearl Uyttenhove en alle deelnemers natuurlijk, hopelijk treffen we elkaar volgend jaar weer aan 
de Korte Kalkhaven! 

 

Einduitslag groep 1 

   

Einduitslag groep 2 

 1.  Mark Haast                 16 

  

1. Otto van Haren                12 

2. Adel Omearat              14 

  

2. Cedric Kerkmeester        11 

3. Victor Koppelaar         10 

  

3.John van Waardenberg10,5 

3. Rob van Berkel            10 
  

4.René Stadhouders          10 

3. Sander Vogelesang    10 

  

4. Teus Slotboom sr.         10 

6. Lennard Den Boer     9,5 

  

4. Rick Jelier                       10 

7. Piet Pluijmert              9 

  

7. Marcel Tillemans            9 

7. Jacques Hennekes     9 
  

8. Johan Lips                      7,5 

7.  Arno Slagboom           9 

  

8. Hans Ponte                    7,5 

7.Viktor van Blommestein 9 

  

10. Willem van Kooten       7 

11.  Pim Ydo                       8 

  

10. Marius Ponte                7 

12. Marcel Pluymert        6,5 
  

12. Minas Avedissian        6 

12  Sam Rijken                 6,5 

  

13. Bart de Vries               3,5 

14. Martin Rensen            4 

  

14. David Avedissian        3,5 

15. Eduard Smits               3 

  

15. Piet Vogelesang           3 

16. Jan van Genderen       2 

  

16.Jolis Suarez 
Barral     2,5 

  17. Peter dan der Hout     0,5 
      

 
 

Gelukt! Mark is IM na overwinning in laatste 
ronde in Vlissingen! Van harte gefeliciteerd 
Published on Sunday, 14 August 2016 11:48 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 1 
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En het was nog lang onrustig in Vlissingen.  
Vorig jaar schreef ik, na de laatste ronde, dat ik de editie 

van 2016 al met dikke letters in mijn agenda zou 

schrijven. Ik ben ook dit jaar absoluut niet teleurgesteld. 
Het weer (bijna de hele week), de sfeer, de toernooi 

formule, de tegenstanders, de club-leden... het draagt 
allemaal bij tot een fantastische schaakweek. En dan nu 

nog de kers op de taart: de IM-titel voor Mark. Na de 

prijsuitreiking, de vele felicitaties, de leuke sms-jes, 
whatsapps en emailtjes van mensen die het overal 

vandaan hadden gevolgd, de lovende woorden van de 
organisatie en het bier voor de held van de dag, werd het 

behalen van de IM titel door Mark nog even in alle rust 
met vriendin en ouders na de perfecte 

schaakvakantieweek met een lekkere Italiaanse maaltijd 

op de Boulevard van Vlissingen afgerond. Niet alleen 
Vlissingen zit er weer op, ook de lange weg naar de IM 

titel zit erop. Hieronder een verslag van de laatste ronde 
in Vlissingen. 

De laatste ronde begint in Vlissingen altijd op zaterdag morgen om half twaalf. Dat is heel zwaar als je de avond 

ervoor nog een lange partij hebt moeten spelen en voor velen van ons was dat het geval. Zoals al in een eerder 
verslag was te lezen, hadden de onzen een goede eindsprint in de laatste drie ronden nodig en gelukkig bleek 

dat met 11 punten uit 18 partijen aardig te lukken.  
Na een bliksemstart van 4,5 uit 5 speelde Mark zelfs op bord 2, maar moest toen twee nederlagen slikken tegen 

GM Landa (2597) en GM Ernst (2535). Niet heel verrassend, maar toch wel een forse streep door de rekening 
voor Mark die op jacht was naar de derde en laatste IM-norm. De 2400 ELO-rating grens, die ook voor een norm 

vereist is, had hij al eerder in het toernooi gehaald. De enige kans was om nu de laatste twee partijen te winnen 

en daarbij moest er ook nog iemand bij zitten die een titel had. De achtste ronde ging dat goed, in de negende 
ronde moest hij tegen de Duitse WFM (gelukkig een titelhoudster dus) Sonja Maria Bluhm. Ze heeft een rating 

van 2235. Mark moest winnen. De opening verliep voorspoedig en Mark won een kwaliteit. Even uittikken dus.... 
en juist nu speelde Mark het iets te slap. Hij moest een kwaliteit teruggeven en kon eigenlijk weer opnieuw 

beginnen. Dat deed hij met succes en daarmee was de winst en de IM-titel binnen. 

Rik had geloot tegen de Israelische IM Yochanan Afek. Een man met enorme kennis van schaakstudies en 
eindspelen. Niet iemand waarmee je dus naar een toreneindspel moet gaan. Dat deed Rik wel en ... hield het 

mooi remise. 
Johan trof Wopke Veenstra (1992) en kwam al vrij snel in een eindspel terecht. Nadat alles op een paar pionnen 

en elk een licht stuk na, was afgeruild werd tot remise besloten. Vier remises tegen spelers met een rating van 

boven de 1990 is een heel mooi resultaat in de laatste vier ronden. 
Lemmy haalde ook 2 punten uit de laatste vier wedstrijden, maar zij scoorde twee verliespartijen en twee 

overwinningen. Het toernooi eindigde voor haar met een nederlaag, verder niet meer aan denken.... 
 

Ikzelf kreeg een 15 jarige jongen met een rating van 1999 met zwart te bestrijden. Ik kwam goed uit de 
opening met een overweldigende koningsaanval. Helaas vergat ik om het af te maken. Snel bood mijn 

tegenstander remise aan, wat ik niet aannam omdat ik een tweede aanvalsplan zat te bedenken. Het zag er ook 

veelbelovend uit. Maar inmiddels hoorde ik ook van Marks overwinning en deed nog een paar zetjes en bood 
remise aan om mee te genieten van de prestatie van Mark. Na enig nadenken nam mijn tegenstander het aan 

en ik was heel tevreden met mijn remise tegen een 1999-speler. Totdat ik thuis de partij invoerde en zag dat 
het Houdini-beest mij vertelde dat ik in de eindstand op +5 stond!!!! Was niet heel makkelijk te zien, maar 

toch... Al met al ben ik met mijn 50% score en een ratingwinst van bijna 18 punten bijzonder tevreden en schrijf 

ik mij nu alvast weer in voor het toernooi van volgend jaar... 
Kees trof het minder. In de laatste ronde moest/mocht hij aantreden tegen niemand minder dan Pierre Smeets, 

die een wat teleurstellend toernooi speelde. Om de score nog ietwat acceptabel te maken moest hij wel van 
Kees winnen en dat gebeurde dan uiteindelijk ook. Kees had een ongelukkig middenspel in dit toernooi en 

scoorde maar 3,5 punt terwijl eigenlijk alleen de nederlaag tegen de 13 jarige Lewon Gevorkian als een misstap 
gezien kan worden. Maar ja, bij die jonge spelers is de rating ook zeer onbetrouwbaar. Jammer, maar als ik 

Kees zo zag zitten voor elke ronde, heeft hij er niet echt onder geleden. Dan de cijfers: 



Mark Timmermans, Plaats eindrangschikking: 17 (8-29), TPR: 2474 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 29 163   Niewenhuis Ruud  1864 NED Alkmaar 4,5 w 1 0,92 0,08 20 1,60 

2 30 101   Gutkind Kedem  2068 NED Leiden 4,5 s 1 0,87 0,13 20 2,60 

3 22 104   Kalisvaart Peter  2059 NED Zaamslag 4,5 w 1 0,87 0,13 20 2,60 

4 4 15 GM Debashis Das  2459 IND India 6,5 s 1 0,40 0,60 20 12,00 

5 4 1 GM Sasikiran Krishnan  2658 IND India 7,0 w ½ 0,17 0,33 20 6,60 

6 2 5 GM Landa Konstantin  2597 RUS Rusland 6,5 s 0 0,23 -0,23 20 -4,60 

7 8 9 GM Ernst Sipke  2535 NED Groningen 7,5 w 0 0,30 -0,30 20 -6,00 

8 25 75   Beukema Jasper 2170 BEL Schoten (B) 5,0 s 1 0,78 0,22 20 4,40 

9 20 59 WFM Bluhm Sonja Maria  2235 GER Neuberg (D) 5,5 w 1 0,70 0,30 20 6,00 

Rik de Wilde, Plaats eindrangschikking: 70 (42-79), TPR: 2118 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 80 212   Van Sonderen Paul  1735 NED Amsterdam 4,0 s 1 0,92 0,08 20 1,60 

2 18 18 IM Rathnakaran Kantholi  2452 IND India 6,0 w 0 0,15 -0,15 20 -3,00 

3 60 172   Enserink Henk  1838 NED De Meern 2,5 s 1 0,86 0,14 20 2,80 

4 30 38 FM Vereggen Lars  2359 NED Chaam 6,0 w 0 0,24 -0,24 20 -4,80 

5 59 146   Van De Poel Taco  1921 NED Groningen 4,5 s ½ 0,79 -0,29 20 -5,80 

6 59 147   Wedda Dries  1920 NED Diepenveen 5,0 w 1 0,79 0,21 20 4,20 

7 52 131   Van De Groep William  1980 NED Amersfoort 5,0 s ½ 0,73 -0,23 20 -4,60 

8 49 158   Van Haaften Maarten  1884 NED Middelburg 4,0 w 1 0,83 0,17 20 3,40 

9 31 57 IM Afek Yochanan  2237 ISR Amsterdam 5,5 s ½ 0,38 0,12 20 2,40 

Lemmy Schakel, Plaats eindrangschikking: 170, (155-187), TPR: 1879 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 27 29 IM Nitin Senthilvel  2398 IND India 6,5 w 0 0,08 -0,08 40 -3,20 

2 92 233   Turp Hueseyin  1636 GER Duisburg (D) 1,5 s 1 0,79 0,21 40 8,40 

3 57 75   Beukema Jasper 2170 BEL Schoten (B) 5,0 w 0 0,15 -0,15 40 -6,00 

4 101 221   Kartsev Nikolaj  1670 GER Dortmund (D) 4,0 s 1 0,76 0,24 40 9,60 

5 65 98   Balla Tom  2076 NED Hoorn 4,0 s 0 0,24 -0,24 40 -9,60 

6 95 228   Kok Joris  1662 NED Roosendaal 3,5 w 1 0,77 0,23 40 9,20 

7 67 108 CM Nikhil Magizhnan  2042 IND India 5,0 s 0 0,27 -0,27 40 -10,80 

8 91 208   Hotwani Rahul  1753 NED Terneuzen 3,0 w 1 0,66 0,34 40 13,60 

9 64 115   Ackermann Frank  2018 GER Düsseldorf (D) 5,0 s 0 0,30 -0,30 40 -12,00 

Johan van de Griend, Plaats eindrangschikking: 134 (108-154), TPR 1886 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 37 40 IM De Jong Migchiel  2342 NED Leeuwarden 5,5 s 0 0,08 -0,08 20 -1,60 

2 101 244   Lefebvre Willy 1518 BEL Edingen (B) 3,0 w ½ 0,87 -0,37 20 -7,40 

3 94 245   Van Laer Jacques  1515 BEL Essen (B) 1,5 s 1 0,87 0,13 20 2,60 

4 61 88   Stange Sven  2110 NED Vlissingen 5,0 w 0 0,18 -0,18 20 -3,60 

5 98 257   Loedeman Bert  1332 NED Amersfoort 3,5 s 1         

6 70 108 CM Nikhil Magizhnan  2042 IND India 5,0 w ½ 0,24 0,26 20 5,20 
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7 72 115   Ackermann Frank  2018 GER Düsseldorf (D) 5,0 s ½ 0,27 0,23 20 4,60 

8 72 125   Galle Andre  1993 BEL Gent (B) 5,0 w ½ 0,30 0,20 20 4,00 

9 72 126   Veenstra Wopke 1992 NED Malden 4,5 s ½ 0,30 0,20 20 4,00 

Adri Timmermans, Plaats eindrangschikking: 149 (108-154), TPR 1930 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 49 49 FM Brink Barry 2293 NED Amsterdam 6,0 w 0 0,08 -0,08 20 -1,60 

2 107 253   Roosink Henk  1410 NED Haarlem 2,5 s 1         

3 67 101   Gutkind Kedem  2068 NED Leiden 4,5 w ½ 0,20 0,30 20 6,00 

4 71 114   Arp Frans  2021 NED Haarlem 3,0 s 0 0,25 -0,25 20 -5,00 

5 81 93   Holscher Peter  2086 NED Zwaag 4,0 s 0 0,18 -0,18 20 -3,60 

6 106 227   Vermeulen Dewi  1663 NED Aalst 3,0 w ½ 0,71 -0,21 20 -4,20 

7 106 230   Wagenvoorde Frits  1654 NED Hilversum 3,5 s 1 0,72 0,28 20 5,60 

8 80 98   Balla Tom  2076 NED Hoorn 4,0 w 1 0,19 0,81 20 16,20 

9 73 127   Mesman Edwyn  1991 NED Haarlem 4,5 s ½ 0,28 0,22 20 4,40 

  

Kees van 't Hoff, Plaats eindrangschikking: 199 (188-216), TPR: 1738 

Rd. Bo. SNo   Naam Rtg FED Vereniging/Plaats Pts. Res. we w-we K rtg+/- 

1 55 55   Reinhardt Bernd  2246 GER Buchen (D) 4,5 w 0 0,08 -0,08 20 -1,60 

2 136 -2   niet ingedeeld 0     0,0 - ½         

3 99 247   Van Der Linden Michiel  1471 NED Utrecht 1,0 s 1         

4 68 106   Goossens Xavier  2058 BEL Gent (B) 4,5 w 0 0,19 -0,19 20 -3,80 

5 88 148   Huijzer Jacques  1917 NED Lelystad 4,5 s 0 0,35 -0,35 20 -7,00 

6 110 246   Gevorkjan Lewon  1508 NED Fijnaart 4,5 w 0         

7 117 238   De Boer Sake Jan  1599 NED Groningen 2,5 s 1 0,77 0,23 20 4,60 

8 102 224   Van De Krol Sernin  1667 NED Zwaag 3,5 w 1         

9 79 90   Smeets Pierre  2107 NED Den Bosch 4,5 s 0 0,15 -0,15 20 -3,00 

 
 

5 overwinningen en 1 remise in ronde 8 in Vlissingen 
Published on Saturday, 13 August 2016 07:38 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 59 

Het Dordtsche contingent komt laat op stoom, maar nu was het dan wel goed raak. Mark moest winnen om zijn 

norm-kansen in tact te houden. dat lukte vrij soepel. 

Rick kreeg een stukoffer te verwerken, waarbij zijn tegenstander langdurig druk kreeg op Riks  koning. Maar dat 
zijn nu juist stellingen waar Rik zo goed is. Hij brak de druk steeds verder af, nam het initiatief en sleepte de 

wedstrijd binnen. Johan zette zijn partij rustig op, en omdat zijn tegenstander het niet helemaal meer 
vertrouwde, werd al vroeg tot remise besloten. Lemmy offerde in de opening een pion voor een goede stelling. 

Langzaam zette ze haar stukken op de juiste plaatsen, drukte door en sleepte het punt binnen. Adri kreeg de 

gelegenheid een leuke variant in het Slavisch te spelen. Ondanks de 2076 van zijn tegenstander kende hij deze 
variant niet, besteedde 45 minuten aan de zesde zet en kwam er niet uit. Na nog een (ietwat discutabel) offer 

ging het helemaal snel, en na 16 zetten was het uit. Kees is ook aan een eindsprint bezig. Hij kreeg een goede 
stelling, won materiaal en moest het uitmaken met twee torens plus een loper tegen een dame. Dat lukte prima. 

5.5 punt uit 6 partijen is een fantastische score. 
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Vandaag de laatste ronde. Mark kan vandaag zijn IM titel halen. Hij moet dan waarschijnlijk wel winnen van een 
Duitse WFM. Verder speelt Kees vandaag tegen Pierre Smeets. 

 

Het einde nadert in Vlissingen, er komt tekening in de strijd 
Published on Friday, 12 August 2016 11:09 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 46 

Ronde 7 was er een waar 3 van ons tegen een speler met een hogere rating moesten en 3 tegen een lagere 

rating. We haalden dan ook 3 punten, alleen niet helemaal volgens de ELO voorspellingen. Rik moest genoegen 
nemen met remise tegen William van de Groep (1980) en Johan presteerde prima met een remise tegen Frank 

Ackermann (2018). De rest was volgens de verwachtingen. 

Loek van Wely staat alleen op kop met 6,5 uit 7, gevolgd door Landa, Mu en van Foreest met 6. De zestienjarige 
Ye Yuan heeft 5,5 punt en staat nu op een rating winst van 148,8 punten! Het lijkt onze winst/verlies lijst wel! 

Mark speelde zijn vierde partij op een live bord en had GM Sipke Ernst geloot (2535). Mark en Sipke kennen 
elkaar goed, maar nog niet eerder speelde Mark in een gewone partij tegen hem. Lang ging het goed en 

ontwikkelde de partij zich in balans. Op de overgang van middenspel naar eindspel had Mark last van een licht 

gevalletje van concentratieverlies. Na 19 g4 moet het paard weg en Ph6 is niet goed want na 20 Lg7 kan het 
paard de pion op g4 niet nemen want het paard heeft dan na h3 geen vluchtvelden meer. Daarna speelt wit Lc3 

en staat het nog steeds volkomen gelijk. Helaas, de zet die Mark speelde (19 c3) verliest een pion en dat kon de 
stelling niet hebben. Na 41 zetten moest Mark opgeven. Nog steeds zijn de kansen op een norm niet verkeken 

dankzij de bliksemstart en de mooie remise in de 5e ronde. De achtste ronde wacht Jasper Beukema (2172), 

een gevaarlijke Belgische jeugdspeler. Dit keer helaas niet meer op een live bord. 

Rik kwam goed uit de startblokken en had, naar mijn bescheiden mening, lange tijd het betere van het spel. 

Steeds kon zijn tegenstander echter de druk weerstaan en zelfs een beetje verminderen. Nadat ik de laatste 
keer langs het bord was gelopen zag ik nog steeds wel mogelijkheden, maar het materiaal was inmiddels danig 

verminderd en op weg naar huis zag ik dat de partij in remise was geëindigd. Rik treft vandaag Maarten van 
Haaften (1884). 

Johan had voor de tweede keer achter elkaar een zware 2000+ speler te bestrijden. Hij speelde een solide partij 

en gaf niets toe. De partij eindigde dan ook in remise, waarmee Johan inmiddels zijn 3e remise maakte. 
Vandaag mag Johan met wit tegen Andre Galle (1993). 

Lemmy kreeg te maken met Nikhil Magizhan, de sterke jeugdspeler die Johan nog zo mooi op remise had weten 
te houden. Ook Lemmy speelde een Siciliaan en was lange tijd verwikkeld in een gecompliceerde stelling. Op 

welke wijze de partij eindigde weet ik niet precies, maar het eindigde in een nederlaag voor Lemmy. Ze speelt in 

de achtste ronde tegen Rahul Hotwani (1753). 

Kees vond het genoeg. 1,5 punt was toch echt te weinig, zeker nadat hij twee keer een zekere overwinning uit 

handen had laten glippen. Deze keer zette hij zijn tegenstander vast en liet pas los toen de arme man met zijn 
hand drie keer op de mat had geklopt. Kees liet aan Henk Grol en Marhinde Verkerk zien hoe je dat doet! Het 

volgende slachtoffer is Sernin van de Krol (1667). 

Ik kreeg de gelegenheid om met zwart een Wolga gambiet te spelen. Mijn tegenstander koos een lastige variant 

en het kostte dan ook flink wat moeite om tot de juiste opstelling te komen. Maar toen dat eenmaal was gelukt 

was een zetje voldoende om opeens een heel complex van dreigingen op het bord te krijgen. Het leek alsof elke 
dreiging op zich wel te pareren was, maar dat er dan weer op een andere plek materiaalverlies dreigde. In de 

analyse, toegegeven dat die analyse plaats vond met een biertje in een heel luidruchtige zaal, leek het erop 
alsof bij optimaal spel het beste voor wit een pionverlies zou zijn geweest. Zoals het liep leverde het een 

kwaliteit op en even later de partij. In de achtste ronde mag ik, als beloning, tegen Tom Balla spelen (2076), die 

eerder in het toernooi van Lemmy won. 

Na vanavond wacht nog maar een korte nachtrust en weinig tijd om voor te bereiden. De laatste ronde begint 

morgen al om half twaalf zodat het twijfelachtig is of ik nog een verslagje kan maken van de achtste ronde. 
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Vlissingen op tweederde 
Published on Thursday, 11 August 2016 07:41 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 57 

In de zesde ronde van het HZ Toernooi waren de prestaties van de Dordtenaren over het algemeen, niet 
uitzonderlijk te noemen. Althans als het gaat om de resultaten. Johan was een positieve uitzondering, die een 

Indiase kleuter met een rating van 2042 op remise wist te houden. Verder had de ELO-rating weer voor het 
grootste gedeelte gelijk. 50% overall score. 

Aan het tweede bord speelde Mark voor de derde keer achter elkaar tegen een topper. GM Konstantin Landa 

pakte de zaken serieus en principieel aan. Met druk opbouwen op 2 fronten al vanaf de opening nam hij Marks 
stelling onder vuur. Het was keepen voor Mark, maar het water bleef maar stijgen. Geduldig wachtte Mark tot 

zijn kans zou komen, zoals het in de vorige twee ronden wel was gelukt. Konstantin bleef echter koel en drukte 
met de a- en de h-pion door. Tja, je vergaart natuurlijk niet voor niets 2597 ELO punten. Toch is er nog geen 

reden tot treurnis. Als je tegen wereldklasse spelers speelt zal je ook regelmatig tegen een nederlaag oplopen. 

Rik deed qua resultaat wat van hem verwacht werd. Winnen van Dries Wedda. De stijl was overtuigend. Met de 

ene na de andere krachtzet werd het bord in beslag genomen. Tegen het eind stonden zwarts zware stukken 

allemaal op een klein hoekje van het bord een pionnetje te dekken en Rik bestreek zo ongeveer de rest van het 
bord. Indrukwekkend. Johan van de Griend speelde met wit tegen een Siciliaanse opzet waarbij beide koningen 

een aanval kregen te verduren. Het was een spannende stelling en Johan heeft de partij met keurig puzzelwerk 
tot een bevredigend einde weten te brengen. 

Lemmy maakte de autorit voor de familie Schakel/de Wilde tot een bijzonder prettige, want ook zij speelde een 

winstpartij. Zoals in dit toernooi vaker te zien is bezit Lemmy over een onuitputtelijk geduld. Al halverwege de 
avond stond ze duidelijk beter. Zetje voor zetje verbetert ze dan de stelling en, als de tegenstander dan toch 

echt geen enkele tegenkans meer heeft, gaat ze aan haar eigen winstplan denken. Als tegenstander moet dat 
bijzonder frustrerend zijn. 

Ik speelde een slappe partij. Dewi Vermeulen had ergens opgedoken dat ik wel heel erg agressief speelde dus 
koos ze toch maar voor een hele rustige variant van het Goering-gambiet. Dan komt het aan op strategisch 

inzicht en daar kan ik nòg wel wat meer aandacht gebruiken dan op andere vlakken. Ik kwam beter te staan, 

verloor mijn geduld en raakte wat gefrustreerd omdat het allemaal niet doorsloeg, speelde a tempo een snel 
zetje dat natuurlijk duidelijk niet de beste was en moest alle zeilen bij zetten om nog remise te maken. 

Kees had te maken met een jeugdspeler van vier turven hoog. Een aantal keer ben ik gaan kijken en leek Kees 
toch op de goede weg naar een vol punt. Vandaar dat de nul op het scorebord lijkt te wijzen op een grote 

misgreep. 

Als het toernooi vergeleken kan worden met een enkele partij, dan hebben we nu de opening (ronden 1-3) en 
het middenspel (4-6) gehad. Het eindspel breekt aan. Voor iedereen kan het nog een mooi toernooi worden, 

maar dan moeten voor Kees (1,5) en Adri (2 punten) de punten nog toch echt wel gaan vallen. Johan en Lemmy 
hebben drie punten, Rik 3,5 en Mark heeft 4,5. 

 

Hoogte/ dieptepunten Vlissingen 4e ronde. Mark doorbreekt de 2400 ELO ! 
Published on Tuesday, 09 August 2016 08:29 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 92 

Het hoogtepunt van de avond kwam het laatst tot stand, dus dat zal ik tot het laatst bewaren. Anton de 

Maertelaere had nu juist vandaag uitgekozen om ons te komen aanmoedigen. Het mocht maar voor een klein 
gedeelte baten. Twee punten uit zes partijen was ons deel. Maar dat was gelukkig niet alles. Mark breekt door 

de 2400 grens. Een hele mooie prestatie! 

Adri werd in een uiterst rustige Italiaanse partij vastgezet op de onderste rijen. Alhoewel de computer nog tot 
de twintigste zet de stelling in evenwicht vond, had ik al rond de 10e zet het gevoel minder te staan. Uiteindelijk 

werd de druk te hoog, verloor ik een pion en maakte mijn tegenstander het zeer efficiënt uit. De tweede 
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nederlaag was voor Kees, die tenminste nog lang tegenspartelde, maar toen hij een loper moest geven tegen 
een ver opgerukte vrijpion, was het wel gebeurd. Rik speelde tegen Lars Vereggen een echte chaos partij. Hij 

investeerde (of verloor) materiaal en moest de strijd gaande houden door de zwarte koning van lange afstand 

maar steeds te bedreigen. Langzaam maar zeker kwam er een colonne zwarte stukken naar de overkant en was 
het materiële overwicht toch doorslaggevend. Ook een nul voor Rik dus. Johan trof Sven Stange en speelde een 

partij na die hij al eens eerder had gespeeld. Met een ongelijke materiaal verdeling (loperpaar plus 1 toren voor 
Sven tegen twee torens en drie pionnen voor Johan) zag het er toch moeilijk uit. De lopers bleven goed 

samenwerken met de dame en bedreigde steeds Johans koning. Nadat Johan het aantal schaakjes uit 

opgebruikt bleef er niet veel meer over en even later moest ook Johan opgeven. Het beste werd bewaard voor 
het laatst. Lemmy had al vroeg op de avond winnend voordeel, en wilde daar lekker lang van genieten. Maar 

het eind stond al heel vroeg vast en zo geschiede. Het tweede punt voor Lemmy werd binnengehengeld. Mark 
speelde op een live-bord tegen de Indiase GM Das Debashis die zich goed op Mark had voorbereid. Das kwam 

goed uit de opening en nog beter uit het middenspel en er werd al gevreesd voor een nederlaag. Na een paar 
mooie creatieve verdedigingszetten koos Das niet de sterkste voortzetting en kwam er een bijzonder 

paardeindspel op het bord waarin Mark een pion minder had. Die werd na zes zetten in de kraag gegrepen, 

maar nog steeds was de stelling moeizaam. Goed verdedigen leek echter de remise binnen te slepen en omdat 
de GM dat toch niet wilde accepteren offerde hij een pion om met twee vrijpionnen een doorbraak te forceren. 

Het klopte toch niet en met een paar subtiele tussenzetjes (zie de partij: 54 ... - c4!) kon Mark het niet alleen 
keepen, maar kreeg hij zelfs winnend voordeel! Om half twaalf was het zover: winst en meteen door de 2400 

ELO grens heen gebroken. 

Op dit moment zijn er nog zes andere spelers met een 100% score, waaronder de 16 jarige titelloze chinese Ye 
Yuan (rating 2166). Mark werd voor de vijfde ronde gekoppeld aan iemand met 3,5 punt.Ietsjes makkelijker? 

Niet echt, het is de als eerst geplaatste Indiase GM Krishnan Sasikiran (2658). Ze spelen op bord 4 

 

 

Lennard sluit Tabor mooi af. Vlissingen zonder grote verrassingen. 
Published on Monday, 08 August 2016 10:35 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 48 

Lennard heeft de gedeelde 2e plaats (2-9) met 6.5 uit 9 behaald in het internationale toernooi in Tabor, 

Tsjechie. Met een TPR van 2217 en 40 FIDE punten erbij heeft Lennard deze zomer weer mooie zaken gedaan 
voor zijn FIDE rating. 

In Vlissingen is het toernooi gevorderd tot de 4e ronde. Het zware weekend heeft weinig grote verrassingen 
opgeleverd. Anders geformuleerd: bijna iedereen ligt nog op schema. 

De eerste ronde, zaterdagavond, was het zoals altijd sterk tegen zwak. Op volgorde van rating: Mark (2387) 

tegen Ruud Nieuwenhuis (1864). Het was een kort maar krachtig partijtje. Rik de Wilde (2153) won van Paul 
van Sonderen (1735). Lemmy Schakel (1871) speelde tegen de Indiaase IM Nitin Senthilvel (2398) en verloor. 

Johan van de Griend (1843) moest het opnemen tegen IM Migchiel de Jong (2342). Johan werd vanuit de 
opening naar achteren gedrukt, en zonder de materiële balans ernstig te verstoren, drukte Migchiel hem toch 

onherroepelijk van het bord. Adri (1824) mocht het tegen FM Barry Brink (2293) proberen. Heel lang ging het 

gelijkop in een Siciliaanse partij waarbij beide spelers elkaars koning onder vuuur namen, tot in het 
toreneindspel Adri een kans miste. Het was voor Barry genoeg om, met een tempotje meer, de partij naar zich 

toe te halen. Kees van 't Hoff (1809) Kreeg het met Bernd Reinhardt (2246) aan de stok, achter het bord dan 
wel te verstaan. Kees trok aan het kortste eind. 

Zondagmorgen de tweede ronde. Kees had een bye opgenomen, want 1 partij op een dag is toch ook welk 

genoeg. 

Rik zette zijn partij tegen de Indiaase IM Kantholi Rathnakaran (2452) heel goed op en kreeg ook een heel 

goede stelling. Misschien verblind door het uitzicht op een mooie overwinning, greep hij heel erg hard mis en 
gaf hij de partij helemaal weg. Hij kon meteen opgeven. Heel erg jammer. Mark speelde met zwart tegen 

Kedem Gutkind (2068). Het werd een gelijkopgaande strijd, waarbij Marks voordeel vooral op de klok naar voren 
kwam. Toen Kedem in de laatste minuten van zijn tijd kwam, beging hij wat onnauwkeurigheden waar Mark 

meteen van profiteerde. Hij kreeg een gevaarlijke vrijpion en kon die ondersteunen en daarmee was het pleit 
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beslecht. Lemmy speelde tegen Huesyeyin Turp een mooie partij. Ze snoerde met zwart de witte stukken 
helemaal in totdat die echt geen vin meer kon verroeren, zette daarna in alle rust de stukken naar de goede 

velden en ging bijzonder efficiënt het pionnetje op b2 oppeuzelen. De overgebleven vrijpion op b3 deed de rest. 

Een paar borden lager zat Johan tegen Willy Lefebvre (1518). Het leek best goed te gaan voor Johan, maar 
opeens zag ik dat hij klaar was... blunder begaan en moeten berusten in remise..... Adri speelde tegen Henk 

Roosink op het laatste bord van "het lage gedeelte van de zaal". Dit jaar is dat bord 107. Henk liet zich verleiden 
tot een Traxler variant. Die moet je wel kennen want het kan heel snel heel erg fout gaan. Deze partij was er 

een voorbeeld van. In 14 zetten was het mat alleen nog maar te dekken door een dame te geven. Zover kwam 

het niet meer. 

Dan de derde ronde. Mark speelde tegen Peter Kalisvaart (2059). Veel heb ik er niet van gezien, maar van 

insiders heb ik begrepen dat het niet de beste partij was. Uiteindelijk trok Mark de partij wel naar zich toe en 
won. Lemmy speelde tegen Jasper Beukema (2170). Al vrij vroeg werd haar stelling uit elkaar geslagen en ze 

verloor, naar mate de avond vorderde, steeds meer pionnekes. Toch vond ze steeds weer wegen om de strijd 
gaande te houden, maar uiteindelijk, toen al vele spelers richting huis waren vertrokken, moest ze dan toch de 

koning omleggen. Rik bespeelde Henk Enserink(1838). Zo op het oog leek het erop alsof Rik bedacht had dat hij 

even af moest blijven van te ingewikkelde stellingen. Hij ruilde steeds materiaal als daarmee de stelling een 
fractie beter werd. Toen ik later op de avond nog een keertje langsliep was dat voordeel ook omgezet in 

materiaalwinst en was de overwinning slechts een kwestie van tijd. Adri moest tegen Kedem Gutkind (2068). 
Juist ja, die jongen die 's morgens van Mark had verloren...  

Met dank aan de snelschakers die tegenwoordig een bepaalde variant van het Frans tegen mij spelen, was ik 

best op mijn gemak in de stelling. Met kleine tactische dreigingen hield ik de zwarte koning in het midden. 
Voordeel had ik niet, maar nadeel ook zeker niet. Na een ietwat ondoordachte actie van Kedem kon ik het kleine 

voordeel dat hij had, (het loperpaar) neutraliseren en bleef er een volstrekt gelijkstaande stelling over. Na enig 
denkwerk nam Kedem mijn remise aanbod aan. Dit was dus wel een verrassende uitslag. Johan van de Griend 

moest hard aan de slag om de fel op de aanval spelende Belg Jacques van Laar (1515) van zich af te houden, 
maar dat lukte en hij kon zijn eerste overwinning dit jaar bijschrijven. Kees van 't Hoff maakte korte metten met 

Michiel van der Linden (1471) en staat nu ook op 1.5 punt. 

Ruben Hooghwerff en de familie Berrevoets kwamen nog even kijken en de spelers aanmoedigen. 

 

Lennard op dreef in Tsabor. HZ Zeeland begint. Merz volgende week zaterdag 
Published on Saturday, 06 August 2016 10:25 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 54 

Na een wat mindere schaakweek in Dieren ging Lennard meteen op weg naar het Tsjechische Sabor om daar 
een internationaal toernooi te spelen. Het begon de dag nadat Dieren eindigde en gaf dus niet veel tijd voor het 

likken van de wonden of andere pep-talks. 

Het was niet nodig. Inspelen tegen wat minder sterke spelers en daarna goed vasthouden. Hij heeft nu 5 uit 7 

en dat is natuurlijk prima. Als uw Tsjechisch voldoende is, kunt u e.e.a. volgen op deze link. 

 

De echte oefencampagne voor Mark, Rik, Johan, Adri en Kees begint vandaag. Afgetraind als ze zijn, 
waarschijnlijk wat oefenpotjes op internet en hier en daar een klein toernooitje, gaan ze beginnen aan het echte 

grote werk. Zo'n beetje als de eredivisieclubs, die nu toch eigenlijk echt wel klaar moeten zijn voor het echte 
werk. 

Vanavond start het Hoge School Zeeland toernooi en iedereen gaat er met hoge verwachtingen naar toe (denk 
ik zomaar....) Voor de sterken wacht een speler van vele honderden punten minder. Moeilijk, want ze moeten 

het toch maar wel even waarmaken. Voor de iets minder sterken, het omgekeerde... Je moet mentaal sterk zijn, 

om zo'n toernooi te beginnen tegen iemand waartegen je toch maar een paar procent kans maakt. En als dat 
dan al lukt, heb je morgen helemaal een zware dag..... 

Vanavond een partij, morgen twee. Dat betekent dat het toernooi al drie ronden op streek is voor het eerste 
verslag op de site verschijnt. U kunt e.e.a. ook volgen via deze link. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/303-lennard-weer-op-dreef-in-tsabor-hz-toernooi-zeeland-begint-vandaag-merz-toernooi-volgende-week-zaterdag
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/303-lennard-weer-op-dreef-in-tsabor-hz-toernooi-zeeland-begint-vandaag-merz-toernooi-volgende-week-zaterdag?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=8ca8486741b29317ba0fd02d621f490097d93cc2
http://www.sokolta.cz/
http://www.hztoernooi.nl/


Als laatste wil ik de thuisblijvers wijzen op het gezellige Merztoernooi dat volgende week zaterdag op het 
programma staat. Eerder kon u op deze site al over dit snelschaaktoernooi lezen en wat is er nu mooier dan een 

dagje snelschaken op een terrasje aan een van de mooie Dortsche havens. 

 
 

Niet alles goud dat er blinkt in Dieren. Vlissingen staat op losbarsten 
Published on Thursday, 04 August 2016 16:37 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 45 

Dit jaar speelden er geen leden van Schaakclub Dordrecht in het Open Kampioenschap van Nederland in Dieren. 

Althans niet in het negenrondig toernooi. Wij hadden wel vertegenwoordigers in de Zeskamp en in de 

vierkampen. 

In de zeskamp begon Lennard voortvarend met 2,5 uit 3 maar daarna was de pijp leeg. Hij incasseerde 3 nullen 

op rij en eindigde daarmee op de 39e plek in de zeskamp. Erger nog nog voor hem was het verlies aan ELO 
rating punten. Dat zal niet meevallen. Maar..... op het moment dat ik dit schrijf is hij op weg naar een nieuwe 

uitdaging: een internationaal toernooi in Tsjechie. Hopelijk kan hij daar weer wat van de verloren punten 

terugverdienen. Kom op Lennard... zet hem op. Op deze site hoop ik u op de hoogte te kunnen houden van de 
vorderingen van Lennard. 

Wouter de Bruin had zich ingeschreven voor de vierkampen. Hij speelde daar in vierkamp 11 (ingedeeld op 
rating) en scoorde daar een prachtige 2.5 uit 3 waarmee hij de groep won. Gewoontegetrouw deed ook Henk 

Barends aan de vierkampen mee. Helaas kwam hij in groep 23 niet verder dan 2 remises en een verlies partij 
waarmee hij de 3e en 4e plaats deelde. 

Ik heb zo snel geen andere spelers van onze vereniging in de uitslagenlijsten gevonden, maar als ik iemand heb 

overgeslagen, stuur mij dan even een berichtje, dan kan ik e.e.a. nog rechtzetten (gebruik daarvoor: Home -> 
Contacten -> webmaster) 

Na een dagje rust begint zaterdag het schaakfestijn iin Vlissingen. Van Schaakclub Dordrecht doen mee: Mark, 
Rik, Adri en Johan van de Griend. Kees van 't Hoff is zoals elk jaar van de partij en Riks partner Lemmy Schakel 

doet ook mee. 

Dit jaar staat de teller op 262 deelnemers dus het zal wel weer een rollercoaster worden: dan weer tegen 
iemand met 400 ELO punten meer, dan weer tegen iemand met 400 punten minder. En voor mij geldt, dat de 

mensen die 400 punten meer hebben altijd minder problemen met mij hebben dan ik met de mensen die 400 
ELO punten minder dan ik heb.... :) Wij houden u allen op de hoogte..... 

 

Mark scoort goed tegen Chess Queens 
Published on Sunday, 16 October 2016 21:07 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 83 

Als afsluiting van 25 jaar promoten van het damesschaak in Spijkenisse en omgeving organiseerde de Stichting 

Integratieschaak Spijkenisse vrijdag en zaterdag, 14 en 15 oktober, een vierkamptoernooi. 

Ook  werd een invitatiegroep samengesteld, bestaande uit 3 dames van de zgn. Chess Queens, waaruit het 

Nederlandse damesteam werd geformeerd, dat laatst nog meedeed aan de Olympiade in Bakoe en drie sterke 

regionale mannelijke schakers. Meervoudig Nederlands kampioene Peng, Anne Haast en Anne Maya Kazarian 
namen het op tegen de  regionale spelers Rick Lahaye, Ricardo Klepke en onze Mark Timmermans van 

Dordrecht, die laatst door de FIDE benoemd werd tot internationaal meester (IM). Mark speelde goed tegen de 
dames. Hij won  van Anne Maya Kazarian en speelde remise tegen Peng en Anne Haast. Overigens eindigde de 

match tussen de dames en heren in een gelijkspel (4.5-4.5). Of daarmee de doelstelling van de integratie 
gehaald is, valt te bezien. Wel was het zeker een geslaagd evenement. In een van de andere vierkampen, die 

naar sterkte  op rating werden samengesteld,  won Johan van de Griend de gedeelde eerste prijs. (Johan) 

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/302-niet-alles-goud-dat-er-blinkt-in-dieren-vlissingen-staat-op-punt-van-losbarsten
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/302-niet-alles-goud-dat-er-blinkt-in-dieren-vlissingen-staat-op-punt-van-losbarsten?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=72db5aa6965710e9808e21866562b4489f0fee17
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/344-mark-scoort-goed-tegen-chess-queens
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/344-mark-scoort-goed-tegen-chess-queens?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=05668707026d0c96d79252d21fbe48f16d3de92d


5. MEDIA 

Schaakclub Dordrecht heeft voortreffelijk geboerd op de lokale media, zowel in de 

kranten, de radio als de TV. De belangrijkste aanleiding daarvoor was Zaterdag 10 

December, de dag dat 50 jaar geleden de beroemde partij Jan Timman – Leo Jansen in 

Delft plaats vond. Die remise tegen de toekomstige beroemde grootmeester was nog 
daar aan toe, ware het niet dat teamgenoot Cees Buddingh er een gedicht aan weidde. 

 

Beroemd gedicht van Buddingh' over schaakpartij Timman – Jansen halve eeuw geleden  

DRECHTSTREEK  –  De schaakverenigingen Dordrecht en Sliedrecht besteden aandacht besteed aan 
een schaakvers van de Dordtse dichter C. Buddingh’ (1918-1985). 

Buddingh' ontdekte de latere grootmeester Jan Timman vijftig jaar geleden. Dat was op zaterdag 10 
december 1966 in Delft tijdens een partij van de nog net geen vijftien jaar oude Jan Timman tegen Leo 
Jansen van Dordrecht 1. Timman werd toen al een groot talent genoemd. 
 
Jansen behoorde met Pank Hoogendoorn en Henk van Donk tot de sterkste spelers van de regio 
Drechtstreek. Bij het jubileum van Sliedrecht in 2010 gaven Timman en Jansen elkaar voor de laatste keer 
een hand (zie foto met districtsbestuurder Teun Koorevaar op de achtergrond) 

Uiteraard werd dat vastgelegd als historie moment. Leo speelde het Jansen systeem, maar Timman was 
alert en won na bijna 45 jaar. 
 
Toen gingen de gedachten ook verder terug in de (schaak) geschiedenis. 
 
,,Bij een vroege partij van Jan Timman" was immers een dierbaar gedicht van Buddingh'. Hij was een 
enthousiaste schaker in het eerste team van Dordrecht, dat speelde in de landelijke competitie. Toen hij in 
1978 tot ereburger werd benoemd van Dordrecht, werd het gedicht gepubliceerd bij zijn Hollands Dagboek 
in het NRC/Handelsblad. Ook op andere momenten in zijn leven was de schaaksport nabij, zoals tijdens 
zijn verblijf in sanatorium Zonnegloren in Soest eind 1942. Twee bedden van hem vandaan lag Constant 
Orbaan, de latere IM en internationale schaak scheidrechter. 

http://www.dordrecht.net/sportnieuws/2016-12-07-19320-beroemd-gedicht-van-buddingh-over-schaakpartij-timman-eur-jansen-werd-halve-eeuw-geleden-geboren.html


 
Ook Leo staat in een bijzondere historie en wordt geëerd bij Sliedrecht en Dordrecht. Hij was vijftig jaar 
geleden voorzitter van schaakclub Dordrecht en beleefde een creatieve tijd. Leo koos ook voor de jeugd en 
de toekomst. Zo vond hij dat er altijd iemand vanuit de jeugd in het senioren bestuur moest zitten. Dirk 
Dooren was de eerste jeugdbestuurder in een verkiezing die door de jeugd zelf was georganiseerd. 
 
Het erelid van Dordrecht speelde kort daarna (januari 1967) voor de eerste keer een nieuwe opening, die 
later te boek is gezet door zijn leerling van scholengemeenschap de Lage Waard in Papendrecht, Jerry van 
Rekom. Het Jansen Systeem werd de naam. De eerste schriftelijke weergave telde 35 pagina's. 
 
Daarna ging het snel. 
 
,,De Leeuw, het Zwarte Wapen" beleefde vanaf 1997 vier herziene drukken en ging in een Engelse 
vertaling de wereld rond. Vooral vanuit schaakclub Sliedrecht werd veel werk verzet voor de opening van 
Leo Jansen. Dat legde de vereniging onder voorzitterschap van inmiddels Jerry van Rekom geen 
windeieren. Door de inzet van Jerry en anderen gingen zelfs Leeuwentemmers meehelpen om de opening 
te promoten. 
 
Daarom zijn historische data ook van belang. 
 
De clubs beschouwen aandacht voor de gebeurtenissen vijftig jaar geleden als schaakpromotie. De 
archivaris van Dordrecht, Ton Slagboom, stelde na onderzoek vast dat Leo Jansen op 10 december 1966 
tegen Timman speelde. Buddingh' keek vanaf het achtste bord mee en kreeg inspiratie voor een gedicht. 
 
De wedstrijd tegen Delft ging overigens voor de Dordtenaren verloren. 
 
In november 2010 speelde Leo Jansen in Sliedrecht dus de erepartij tegen Jan Timman, toen de 
vereniging Sliedrecht het 75-jarig bestaan vierde. Timman was intussen 45 jaar ouder geworden, maar 
stond ook in de historie te boek als sterkste schaker na de Nederlandse wereldkampioen van 1935, Max 
Euwe. Hij was ditmaal wel Leo Jansen de baas. 
 
Uiteraard kende Jan Timman, een liefhebber van poëzie, het Buddingh' gedicht. Volgens Leo Jansen 
benutte Buddingh' bij het beschrijven van zijn partij ook zijn literaire vrijheid, maar hij was wel trots om zo 
literaire geschiedenis te zijn geworden. Jansen leeft nog en daarom zullen schaakvrienden aandacht 
besteden aan 10 december 1966-2016. Buddingh' (1918-1985) blijft overigens ook in het nieuws, want 
inmiddels wordt nagedacht over hoe aandacht kan worden besteed aan zijn honderdste geboortejaar. Het 
Buddingh' genootschap is de aanjager daarvan. 

(door Hans Berrevoets) 

Het gedicht van Buddingh luidt: 

BIJ EEN VROEGE PARTIJ VAN JAN TIMMAN 

 
‘k Zag je voor ’t eerst, Jan, bij een wedstrijd tussen 
Dordrecht en Delft. Jij speelde aan ’t tweede bord 
tegen Leo Jansen. Je was nog maar veertien, 
maar al na ’n uur had Leo zó’n rood hoofd. 
Zelf zat ik aan bord acht. En telkens als ik 
gezet had ging ik even kijken of hij 
nog altijd leefde: twee pionnen achter, 
maar ongelijke lopers en iets meer tijd. 
Je zat erbij als ’n dromerig leerling-beultje, 
haast verontschuldigend, alsof jij ’t ook 
graag anders had gezien, maar ja: het moest. 
Het was je vak, daarvoor was je gekomen. 
Toen Leo er toch nog remise uit goochelde keek je eerder beteuterd dan bedroefd.   Cees Buddingh                                  



  

 

SC Delft: In 1967 wordt de 16-jarige Jan Timman kampioen       - LEO ‘de Leeuw’                                        Grootmeester    Timman  

    

Uit ons clubblad December 1966 halen we nog de namen en uitslagen van die partij: 

 P.A. Hoogendoorn : 0  

 L. Jansen  : 0,5 

 H. Pronk  : 1 

 H.J. van Donk : 0 

 E. Kuiper  : 0,5 

 A. v.d. Willigen : 0         === 

 J. v.d. Hoff  : 1 

 A. v.d. Vorm  : 0 

 C. Buddingh  : 0,5 

 M. v.d. Hoek  : 0 

 

En de aandacht gaat door; volgend interview vond plaats in ons eigen clubgebouw: 

Dordtse Sporthelden 



Er is een lijst met vijftien sporters opgesteld die allemaal geïnterviewd worden door een journalist. 

,,Dat er sporten in het lijstje voorkwamen waar je niet veel over hoort, was één van de vereisten. 

Zo hebben we bijvoorbeeld ook de Dordtse schaker Ton Slagboom." 

 “Schaken onder de aandacht brengen is mijn roeping geworden” 

Schuivende stoelen, geroezemoes, gerinkel van kopjes, opgetogen begroetingen en hartelijke 

gesprekken. En dan ineens valt het stil. De schaakavond in de Crabbehoeve is begonnen.  

 

Schaakclub Dordrecht vond ruim een jaar geleden onderdak in dit voormalige schoolgebouw aan 

de Van Karnebeekstraat en houdt er sindsdien tot volle tevredenheid elke dinsdag de clubavond. 

Ton Slagboom is er iedere week bij. “En hoewel het schaken natuurlijk wel op mijn programma 

staat – ik speel in het tweede team – geniet ik het meest van de gezelligheid, van de binding met 

de mensen. De PR, het onder de aandacht brengen van het schaken, dat is mijn roeping 

geworden. Ik zou zo graag zien dat we met onze club en met het schaken wat meer in de 

publiciteit komen. Om aan meer leden te komen bijvoorbeeld, hoewel we het niet slecht doen. Met 

tien wedstrijdteams, een kroongroep met de twaalf beste spelers en zo’n honderd leden horen we 

bij de vier grootste verenigingen van de regio Rotterdam. Of ik benader de pers om onze trots te 

tonen over de prestaties van Mark Timmermans, een verenigingsman uit eigen kweek die het 

heeft geschopt tot internationaal meester.” 

 

De naam van de 61-jarige Slagboom schaakt al bijna vijftig jaar, waarvan  dertig jaar verbonden 

aan de club die bij de oprichting in 1888 “vooral voor deftige heren met sigaren was”, zo schetst 

hij de geschiedenis. “Het tempo van het spel is in de loop der jaren wel hoger geworden. 

Bovendien houden we clubavonden of toernooien afwisselend met snel- of simultaan schaken. Dat 

zijn leuke varianten op het schaakspel. In ons nieuwe onderkomen hebben we zelfs ruimte voor 

zomeravond schaken in de buitenlucht. De tuin van de Crabbehoeve is groot genoeg om een 

gezellige plek te vinden. En dat vind iedereen leuk: van onze jongste leden, die pakweg zes jaar 

oud zijn, tot de ouderen en de oudste(n). Op dit moment is dat een erelid, geboren in 1921” 

 

En het hield niet op: Zaterdagochtend 10 December, terwijl Hans Berrevoets met Mark van Hulst 

(sc Sliedrecht) een bezoek brengen aan Leo in zijn verzorgingstehuis in Sliedrecht, komt Ton op 
de radio Drechtstad in het programma Studio De Witt met Ben Corino = 

https://soundcloud.com/drechtstadfm/hoofdgast-ton-slagboom 

 

En het wordt nog gekker: 10 minuten zendtijd op TV Dordrecht, pure schaak reclame! 

https://soundcloud.com/drechtstadfm/hoofdgast-ton-slagboom


www.rtvdordrecht.nl/napraten-met-ton-slagboom/tvgemist/item?DgtGd23YuEDlXvZqj2l2eQ== 

       

6.DIVERSEN / KUNST 

Op de Crabbehoeve loopt genoeg creativiteit rond. Zie volgende schilderij ‘meedoen’. 

 

     AP GREEVE  



 

RECLAME: 

Van Rees Verfhandel is sinds 1916 het adres voor verf, behang en 

schildersgereedschappen voor bedrijven & particulieren. Wij zijn een 

verfspeciaalzaak met een moderne aanpak en een ouderwetse service. In 

onze volledig vernieuwde winkel met onder andere een aparte kleur- en 

behang uitzoekruimte kunt u terecht voor een goed (kleur)advies en 

kwaliteitsverven van alle bekende merken. Op onze 3 computergestuurde 
verfmengmachines kunnen vrijwel alle kleuren gemaakt worden.  

Verfmengmachines (kleurscanners) kunnen echter niet alles. Op basis van 

uw kleurvoorbeeld maken we met de hand elke door u gewenste kleur aan. Uw favoriete kleuren 
zijn ook te leveren in spuitbussen.  

Voor schilder-onderhoud aan uw woning zowel binnen als buiten, autolakken, bootlakken, 

schildersgereedschappen en behang bieden wij u een ruime keuze uit ons brede assortiment.  

Adresgegevens 
Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500  E-mail: info@vanreesverf.nl  
 

RECLAME: 

Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938 Rubriek: Centrale verwarming 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

HOE IS HET MOGELIJK ?! 

Het is van alle tijden, het lijkt wel of men het expres doet om te kijken of we wel opletten….. 

mailto:info@vanreesverf.nl


 

 

SIMULTAAN DE HOOP  

Op donderdagavond 26 Januari zal er vanaf 20.00 uur door Jacques Hennekes een simultaan gegeven 

worden bij:     hier in Dordrecht aan de Provinciale weg 70. 

Dat is een resultaat van de ontstane samenwerking tussen de Hoop en Schaakclub Dordrecht. Binnen de 

Hoop is een groep van ca. 15 schakers bijna dagelijks actief en de wens was om dit uit te rollen naar 

meerdere activiteiten. Met coordinator Jules Rasoelbaks, zelf een goede dammer, is afgesproken om 

een traject van een jaar op te starten. Daarin zal Schaakclub Dordrecht de geplande activiteiten op 

donderdagavond trachten te begeleiden met het oog op training, materiaal etc. 

Hiermee wordt voortbeduurd op o.a. een simultaan van Hans Berrevoets aldaar enkele jaren geleden. 

 

ERELEDEN 

Met de Senior Ereleden Adrie v.d. Willigen (gestopt met externe wedstrijden), Jan Flach en Leo Jansen 

gaat het niet geweldig. We proberen uiteraard zo veel mogelijk beschikbare tijd te vinden voor bezoek. 

 

DE KLOCKELAER Donderdag 09.30 – 12.00 Tak van Poortvlietstraat 161: Bert Dobber (SCD)  

kampioen 2016.  Met wederom dank aan Tom’s Schaakboeken: Men vinde zelf de SCD Leden… 

EINDSTAND HERFSTCOMPETITIE 15-12-2016 
Pos Naam                  Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R 
  1 Mark Hopman           A    10   7   3   0  893,7   100,0   100,0  0 -1 
  2 Bert Dobber           A    10   6   4   0  838,0    99,0    99,0  0 -1 
  3 Dirk Bongertman       A     7   6   0   1  720,0    98,0    96,0 -1  1 
  4 Bertus van Manen      A    10   4   5   1  705,3    97,0    95,0  0 -1 



  5 Cletus Thuraisingham  A    10   6   0   4  697,0    96,0    98,0  0  1 
  6 Theo Visser           A    11   4   4   3  688,6    95,0    97,0 -1 -1 
  7 Tom van Bokhoven      A     9   5   2   2  683,3    94,0    91,0  1  1 
  8 Peter Fafié           A    11   4   3   4  663,6    93,0    94,0 -1  1 
  9 Gert Zwartjes         A    11   3   5   3  660,3    92,0    92,0 -1  1 
 10 Adriaan de Vries      A    10   5   1   4  630,3    91,0    93,0  0 -1 
 11 Frans Mulder          B    11   4   3   4  625,3    90,0    87,0  1  1 
 12 Ernst Berens          A    11   4   3   4  614,0    89,0    89,0 -1 -1 
 13 Anne Meeldijk         A     8   5   1   2  609,3    88,0    86,0  0  1 
 14 Gerrit Mudde          B    11   4   2   5  607,6    87,0    88,0  1  1 
 15 Pearl Uyttenhove      A     6   2   4   0  583,6    86,0    90,0  0  1 
 16 Aart Harms            B    11   4   2   5  578,3    85,0    83,0 -1 -1 
 17 Koos van Dalen        B    11   4   2   5  566,0    84,0    82,0 -1 -2 
 18 Korstiaan Kraaijeveld B    11   4   0   7  531,3    83,0    81,0  1  2 
 19 Rob Truijens          B    10   3   1   6  526,0    82,0    84,0 -2 -2 
 20 Johan den Hertog      A     9   2   1   6  521,3    81,0    85,0  1 -1 
 21 Ben van Bloppoel      B     9   4   0   5  502,0    80,0    79,0 -1 -1 
 22 Willem Platje         A     5   2   2   1  475,6    79,0    80,0  1  2 
 23 Pieter de Bruin       B     9   2   2   5  443,0    78,0    78,0  1  2 
 24 Manuel Rubio Pérez    A     4   2   1   1  432,6    77,0    77,0  0 -1 
 25 Aad Boonstoppel       B    11   1   2   8  409,0    76,0    76,0  1 -1 
 26 Peter van der Laars   B     5   2   1   2  406,0    75,0    75,0  1  1 
 27 Henk Kelholt          B    10   0   2   8  344,0    74,0    74,0  0  1 
 28 Ad Besemer            B     5   0   2   3  330,0    73,0    73,0  1 -1 
 29 Jan Leeflang          B     0   0   0   0  264,0    72,0    72,0  0  0  0  1 


