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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: 

 

Martijn Rijneveen - jeugd coördinator 

Adri Timmermans - webmaster 

Vacant   - digitaal clubblad 

 
Ereleden:   

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 75 senior leden en 25 jeugd leden. 

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

 
Inhoudsopgave 
0. Voorwoord voorzitter / bestuur 

1. Interne competitie       

    - Standen / Kroongroep 

    - Snelschaken / Rapid 

2. Externe competitie - Dordrecht 1-8  

3. Toernooien  

     -  

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

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

6. Diversen – Historie, etc. 
     

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

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


“Praatje van de voorzitter” 

 
Het is weer gelukt om een mooi schaakseizoen af te sluiten. In dit digitale clubblad is van alles terug te lezen 
over het alle activiteiten binnen onze levendige vereniging.  
Belangrijkste gegeven is natuurlijk het plezier dat de leden beleven aan het schaakspel.  Op de wekelijkse 
clubavond wordt serieus strijd geleverd achter de borden. Het bestuur wil er voor blijven zorgen dat dit plezier 
en de strijd op een prettige manier samengaan. De sfeer op deze avonden is goed en dat straalt ook uit naar 
bezoekende team uit de diverse competities, maar zeker ook bij de door ons georganiseerde toernooien. 
 
Het ziet er naar uit dat het aantal senioren het komende seizoen toe gaat nemen. Met de recent gestopte 
schaakvereniging Zwijndrecht is afgesproken dat de spelers, met behoud van hun extern spelende team, toe 
kunnen treden tot onze vereniging.  
Dit betekent wel een groter aantal interne en externe wedstrijden. Wij hebben daarom aan de Crabbehoeve 
gevraagd om op dinsdag een derde speelzaal te mogen gaan gebruiken. Daarvoor moet in hun programmering 
nog wel wat aangepast maar we verwachten daar uit te komen. 
 
De jeugd wordt begeleid door een aantal enthousiaste jeugdleden. Steeds opnieuw is het voor de jeugd 
interessant om het schaakspel te leren, maar ook onderling zien we hoe spannend het spel ook voor kinderen 
kan zijn. Overigens is er altijd behoefte aan leden die een handje willen helpen bij de begeleiding van de 
kinderen tussen half zeven en half acht. 
 
Tijdens de zomermaanden heeft de club echt een pauze ingelast. Dit neemt niet weg dat veel van onze leden in 
diverse (inter)nationale toernooien blijven spelen. 
Houdt u vast 5 september vrij in uw agenda dan wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De week 
ervoor is er al wel gelegenheid om te schaken, ook als het weer meezit op het buitenterras. 
Voor nu wens ik ieder namens het bestuur een prettige zomer (vakantie) en zien we elkaar over enkele weken.  
 
Arend van Grootheest, Dordrecht, 11 juli 2017 

 

 
 

Erelid Jan Flach overleden Published on Saturday, 18 March 2017 

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat gisteren ons erelid Jan Flach op 85-jarige leeftijd is overleden. 

Na een lange tijd in Zuid-Afrika te hebben gewoond, werd Jan begin jaren 70 van de vorige eeuw lid van 

schaakclub Dordrecht.  Het schaakspel boeide Jan wel, maar toch had hij vooral de gave om mensen 
enthousiast te maken voor de sport. Zelf speelde hij niet of nauwelijks een partij.  Hij hield zich vooral bezig met 

het besturen van de club. Eerst, van 1975 tot 1983, als wedstrijdleider intern en later, van 1979 tot 1988, als 

voorzitter. In die periode groeide de club tot meer dan 150 leden! In 1978 speelde Jan een centrale rol bij de 
festiviteiten rond het negentig jarig bestaan van Dordrecht en in 1988 was hij de drijvende kracht achter de 

organisatie van het eeuwfeest van schaakclub Dordrecht. 

Kort na het eeuwfeest in 1988 liet zijn gezondheid het niet meer toe om actief te zijn voor de club. Dat 

weerhield hem er echter niet van om de jaarlijks de algemene ledenvergadering te bezoeken en daar zijn 

bijdrage te leveren aan het beleid van de club. Voor zijn verdiensten voor de club werd Jan  benoemd tot erelid. 

Nog maar enkele weken geleden zocht een delegatie van het bestuur Jan op in zijn nieuwe appartement in de 

Prinsemarij. Ondanks zijn steeds slechter wordende gezondheid had hij toen nog steeds volop belangstelling 
voor het reilen en zeilen van de  club. 

Wij wensen de familie en vrienden van Jan veel sterkte toe met dit verlies. Jan Willem Versloot, secretaris 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/417-erelid-jan-flach-overleden


                           
 
Schaakenthousiasme en –gezelligheid, volgens de unieke methode Jan Flach  

 
Schaken wordt leuker als het ook een feestje is. De voorzitter tijdens het eeuwfeest van schaakclub Dordrecht, 
Jan Flach, wist als geen ander dat gezelligheid en schaken prima samen kunnen gaan.  
Schaken was voor hem ook een product en een merk. Dat was goed te verkopen zeker als je op dat gebied de 
marktleider bent tussen Rotterdam en Breda. Wie in het eeuwboek van 1988 foto’s bekijkt, ziet zeker het 
verschil van de tijdgeest uitgebeeld en krijgt ook een beeld van de Jan Flach methode. 
 
De presentatie van het bestuur bij het 75 jarig bestaan in 1963 oogt traditioneel en statig. Voorzitter en 
belastingambtenaar Schreuder zit middenin achter tafel, waarop drie schaakborden gereed staan voor de 
strijd. Het bestuur staat of zit naast  hem als een echt tiental. Pakweg 20 jaar later is de uitstraling geheel 
anders. Voorzitter Jan Flach huldigt als geen ander Dordrecht 1 bij een kampioenschap en zijn enthousiasme 
stijgt boven dat van de spelers uit. 

Erelid van schaakclub Dordrecht, Jan Flach (24 augustus 1931 – 17 maart 2017) verdient zeker een 
plek in het collectief schaakgeheugen   
Flach was over een periode van  dertien jaar, tussen 1975 en 1988, wedstrijdleider en voorzitter. Het mag als 
een gedenkwaardige tijd de boeken in, want gezien zijn inzet waren het tropenjaren. Zijn gezondheid stond 
meer dienstjaren vanaf 1988 in de weg. 



Het grootmeestertoernooi in 1988, tijdens het eeuwfeest van de club, is met hem verbonden en zijn finale. Jan 
Flach keek ook vooruit. In het jubileumblad 1988 schrijft hij dat niet altijd de schaakfeiten worden bewaard 
voor de toekomst. Toen zijn overlijden op de eerste clubavond na 17 maart bekend werd gemaakt op de 
schaakclub, vroegen leden zich ook af: Wie is Jan Flach dan geweest?  
Daarom is haast de tekst van Jan uit 1988 een aansporing om herinneringen vast te leggen. Het kan als 
lesmateriaal wellicht van pas komen als schaakclub Dordrecht in 2038 150 jaar bestaat.  
Enthousiasme, gezelligheid en een luisterend oor zijn voor schakers, die pijnlijk verloren. 
Het hoort allemaal bij de Jan Flach schaakmethode, die de club opzweepte in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw tot 150 leden. Dat was bijna een record in de clubgeschiedenis.  
 
Alleen tijdens het hoogtepunt van de WK-match Fischer – Spassky in 1972 stond de teller even rond 170 
clubleden, maar toen was er nog geen tweede club in de stad die honderd leden als top haalde. 
Jan Flach beschouwde zich als (schaak) leerling op de christelijke HBS van Pank A. Hoogendoorn. In 1949 haalde 
Flach op die HBS, toen nog aan de Wijnstraat te vinden, zijn HBS A diploma. Wie terug rekent, weet dat hij drie 
jaar Hoogendoorn meemaakte op school. Immers met zijn buurmeisje Mieke als echtgenote kwam Pank in 
1946 vanuit Haarlem voor de HBS in Dordrecht toe. Hoogendoorn, die later twee keer open-schaakkampioen 
van Nederland werd, heeft tientallen zo niet honderden leerlingen van zijn school schaak enthousiast weten te 
maken. Het duurde alleen even langer tot ook bij Jan het door Hoogendoorn gezaaide schaakzaad zou 
ontkiemen, al was het meer direct naast het bord dan achter de schaakstukken. 
 
Tussen 1951 en 1971 verbleef Flach – met zijn geliefde op school ontdekte Annie aan zijn zijde – in het 
buitenland. Jan hield van reizen en veranderingen en na zestien jaar in Kaapstad (ZA) volgde vier jaar in 
Hongkong. Hij kwam terug naar zijn geboortestad om het rentmeesterkantoor van zijn vader over te nemen 
aan de Kilwijkstraat 1. Het grote bord in de tuin gaf aan dat rentmeester zijn een bijzonder ambacht moest zijn: 
Namens eigenaren worden goederen beheerd.  Dat is ook werk dat Jan graag vertrouwelijk hield. 
Jan  heeft dan ook altijd een nieuwsgierige journalist van Dagblad De Dordtenaar met een brede lach buiten de 
deur weten te houden, die de rentmeester graag wilde voorstellen aan zijn lezers. 
 
Voor schaakzaken wilde hij altijd wel graag media aandacht krijgen. Journalisten troffen in hem op de club of bij 
hem thuis of elders  altijd een gezellige gastheer aan. Jan wist ook zijn pen in enthousiasme te dopen en gaf zo 
gewone schaakfeiten extra uitstraling. Voor Jan Flach was het vanzelfsprekend  lid te zijn van de club van zijn 
oud-leraar Hoogendoorn, die hij ook kende uit zijn gereformeerde Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.   
Hoogendoorn kwam zelfs als bestuurslid bij hem thuis vergaderen  en dat was ook een nieuwe stap in de 
relatie tussen leraar en leerling. 
 
Jan Flach ontwikkelde zich snel tot een bestuurder, die voorwaarden wil scheppen om het schaken te 
ontwikkelen en in het bijzonder natuurlijk zijn eigen club. Voor die belangen stond hij allereerst. 
Na het overlijden schreef Jan Willem Versloot op de website al een eerste in memoriam  ,,Het schaakspel 
boeide Jan wel, maar toch had hij vooral de gave om mensen enthousiast te maken voor de sport. Zelf speelde 
hij niet of nauwelijks een partij.” Flach zei zelf genoeg plezier te hebben aan het regelen van de sport, want 
door zelf intensief te spelen werd zijn nachtrust bedreigd. 
De werkwijze die Jan liet zien, was deels een vervolg was op die van zijn voorganger  wedstrijdleider J.M. 
Verkerk. Op een vaste plek in de schaakzaal, toen de aula van de christelijke LTS aan het prof Gunningplein  zat 
Verkerk als rots in de branding om uitslagen te verzamelen. Dat was nodig, want spelers kunnen soms na een 
partijen wel vergeten dat de wedstrijdleider ook informatie nodig heeft om de competitie netjes te laten 
verlopen. Verkerk had slechte ogen en een bril met dikke brillenglazen op, zoals ook de foto uit 1963 al laat 
zien. De wedstrijdleider wees vaak naar het papier om de schakers te bewegen hun uitslag te noteren. 
Na Verkerk kwam Flach op die stoel te zitten om de interne competitie goed te regelen als kurk waar de 
vereniging op dreef. 
Wedstrijdleider Jan Flach was meer in beweging en genoot ook van de gelegenheid om het woord te voeren. 
Hij kon bij het begin van de clubavond graag de aandacht vragen met de inleidende zin: Kunnen de klokken 
even stil worden gezet. Daarna volgde een korte of langere toespraak met veel enthousiasme  Dat viel buiten 
schaken ook op. ,,Jan is altijd in voor plezier en vertier”, zo schreef in het Kerk op Dordt kerkelijk werker Lianne 



van der Wel in een in memoriam.  Ook gezelligheid was voor Jan een sleutelwoord. Zo zorgde hij bij het 
negentig jarig bestaan van de club nog voor een feestavond, waarbij schakers de kans kregen om op te treden. 
De humor van sommige gelegenheidsartiesten werd door een belangrijk deel van het publiek niet begrepen. 
Jan bleef echter de enthousiaste presentator. 
 
Als er een foto werd gemaakt van een schaakteam, dat kampioen was geworden of van de jeugd, dan ontbrak 
Jan Flach niet in het team om enthousiasme uit te stralen. Het leek er ook wel op dat de voorzitter blijer kon 
zijn met een promotie, dan de spelers zelf. In het blad voor het eeuwfeest staat een foto, die laat zien hoe 
groot zijn uitbundigheid kan zijn.  
 
Zo kon hij eens meedelen dat het lange tijd luidruchtig was geweest met zingende en feestende supporters in 
de stad, want Dordrecht 1 was gepromoveerd naar de eerste klasse KNSB. Dat was ook een topprestatie want 
daarvoor was op sensationele wijze het profteam de Variant uit Breda ook verslagen. Pas in de laatste zinnen 
gaf Flach aan, dat ook de betaalde voetbalclub was gepromoveerd. Als geen ander wist Jan ook dat je voor een 
feest een kapstok nodig hebt en zo heb je ook een mogelijkheid tot schaakpromotie.  
 
Het negentig en honderd jarig bestaan van schaakclub Dordrecht, in 1978 en 1988, waren voor hem dan ook  
hoogtepunten. Om Cochita naar het dameskampioenschap te helpen, haalde hij in 1978 de halve finale van het 
dameskampioenschap naar de stad toe.  De opening in het Hof was in stijl en de eerste zet van wethouder Piet 
Janse aan het Dordtse bord van Cochita was succesvol. Ze haalde voor het eerst het NK! 
Tien jaar later wilde Jan Flach een nieuw hoogtepunt bereiken. Oud-KNSB-voorzitter Henk J. van Donk had 
overigens binnenskamers wel de ambities weten te temperen, toen zelfs het idee opkwam om de schaak 
olympiade naar Dordt te halen. De toenmalige Merwehal zou de speellocatie kunnen zijn, was al gedacht.  
Van Donk hield de club voor, dat een internationale manifestatie ver boven de financiële mogelijkheden zou 
liggen. Toch kon er dankzij IBM en de bank (AMRO) voor het eerst een grootmeestertoernooi  in de stad 
worden gehouden. KNSB-voorzitter H.A. Wille noemde Dordrecht bij het eeuwfeest een toonaangevende club. 
Uiteraard werd de voorzitter niet vergeten in de lof. ,,Voor de vereniging onder aanvoering van de energieke 
voorzitter Flach ziet de toekomst van deze ,,oude”  vereniging er gunstig uit”  
 
Het boek over honderd jaar schaakclub Dordrecht laat zich dan ook lezen als een schaakgeschiedenis vol 
enthousiasme. Jan gaf ook niet graag droog de feiten door. Hij wist er een eigen saus over heen te gooien, 
waardoor de tekst van toen naar het heden werd overgebracht. Schaakbestuurders uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw had hij nog graag willen ontmoeten anno 1988. Jan droeg ook uit dat zijn club de marktleider was 
op de schaakmarkt.  
Toen de in 1978 opgerichte vereniging Groothoofd op de vrijdagavond steeds meer mensen wist te boeien, 
noemde hij dat eerst een mooie gelegenheid voor mensen die extra willen oefenen. Uiteindelijk haalde 
Groothoofd op het hoogtepunt honderd leden.  De voorganger van Jan Flach als voorzitter (Leo Jansen)  had in 
1973 in De Dordtenaar ook opgemerkt schaakconcurrentie als kunstmest te beschouwen voor de sport.  De 
geschiedenis herhaalde zich wel wat betreft, hoe de spelers met elkaar omgingen. 
 
De contacten tussen de toppers van de twee clubs toen rond 1950  ODI en Dordrecht, werden zo 
vriendschappelijk dat er uiteindelijk een sterke vereniging ontstond. Wie naar de opstellingen kijkt van de 
wedstrijden tussen Dordrecht 1 en Groothoofd 1 (in 1988 was het eerste treffen in de tweede klasse KNSB) 
ontdekt een vergelijkbare ontwikkeling. In 2002 ging de historie van Groothoofd geïntegreerd verder in 
Dordrecht en haast niemand herinnert zich nog de bloedgroepen van daarvoor. 
In het boek over het eeuwfeest blijkt Jan Flach in 1988 al een voorspellende geest te hebben gehad.  
Hij schrijft: ,,Naar het oordeel van een aantal vooral jeugdige leden werd het schaken volgens te strakke regels 
beoefend. De club dreigde ook te groot te worden en in 1978 werd schaakclub Groothoofd opgericht. Van de 
onderste rangen in de RSB stoomde deze club door naar de tweede klasse KNSB en passeerde schaakclub 
Dordrecht op de ranglijst. De topspelers van de beide verenigingen kunnen het overigens goed met elkaar 
vinden, net zoals destijds tussen ODI en DSC het geval was.”  Erelid Jan Flach moest voor zijn topsport in het 
jubileumjaar wel een prijs betalen: In 1988 liet de gezondheid Jan in de steek. Adri Timmermans nam tot 1992 
de voorzittershamer over.  Voor Flach begon een ander leven. Hij volgde de schaaksport nog wel en liet zich 



nog verleiden om het Hoogendoorn-toernooi tien jaar geleden te openen in zijn Wilhelminakerk.  Zijn grote 
liefde Annie overleed al eerder en daarvoor moest hij ook een emotionele prijs betalen.  
In zijn Wilhelminakerk kon nog wel tijdens het koffie drinken na de kerkdienst over schaken en schaakclub 
Dordrecht worden gesproken. Jan kon alleen geen nieuwe verhalen meer vertellen met zijn zo eigen 
enthousiasme. Hij luisterde met belangstelling ook naar verhalen over de schaakgeschiedenis en die van de 
club die hij mee heeft geschreven. heeft willen dienen. 
 
Met een glimlach naar de voorzitter van Groothoofd tussen 1979 en 1989: ,,Heb je het over de Jan Flach 
methode gehad in jullie bestuur”.  ,,Hoe is het mogelijk”.  
En: We kennen ook echte Jan Flach spreekwoorden over wanneer overleg wel of niet kan.  Wat bedoel je 
daarmee? ,,Je moet de bruggen pas kruisen als de bruggen in zicht zijn, dat heb je ons geleerd.”  
 
De laatste brug, die Jan moest kruisen, kwam in 2017 snel dichterbij. Geloof hield hem op de been, totdat op 
een windstille, mooie voorjaarsdag Jan overleed.  
Hij heeft veel mooie herinneringen en verhalen nagelaten, die een blijvende plek in het schaakboek over 
schaken in Dordrecht. Dat bleek tijdens de afscheidsdienst op 21 maart. 
De Dordrecht-voorzitter van het eeuwfeest, zoals Jan Flach in de boeken staat, is na de dienst in ook zijn 
Wilhelminakerk begraven op de Essenhof in Dordrecht.  
 
Hans Berrevoets 

       
Jan Flach is uiteraard ook gebeiteld in de ABC van de Rotterdamse Schaakbond: 

 
Flach Jan, (Dordrecht) Wedstrijdleider. voorzitter en erelid SCD. Lange tijd een beeldbepalend bestuurslid 

geweest; zijn sociale benadering werd de Jan Flach methode. In 1978 speelde hij een 
centrale rol bij de festiviteiten rond het negentig jarig bestaan van Dordrecht. In 1988 gaf hij 
veel energie aan de organisatie van de viering van het eerste eeuwfeest van SCD. Hij was 
grondlegger van het eerste grootmeestertoernooi IBM Dordrecht. Tijdens zijn periode groeide 
SCD tot 150 leden, terwijl Groothoofd even tot 100 leden kwam.  Dordrecht 1 vliegt in één ruk 
naar de 1e klasse KNSB door in 1981 de Variant - Breda met 6,5-3,5 te verslaan.  KNSB - 
voorzitter van de jaren tachtig, H.A. Wille, typeerde Flach als een energieke voorzitter van 
een toonaangevende vereniging in de schaakorganisatie. Inmiddels 82 en nog immer nauw 
betrokken bij de club. 

                                  

 

AFSCHEID BEREND EIKELBOOM 

Volgend seizoen zullen we ‘Beer’ moeten missen in het eerste team en in de Kroongroep. 

Vanwege zijn verhuizing van Rotterdam naar de omgeving van Tiel wordt de reisafstand te groot. 

Sommigen van ons kennen Berend nog van bijna 

40 jaar geleden als talentvolle jeugdspeler, die 

het ook volledig heeft waargemaakt. Volgens 

eigen zeggen zou hij nog sterker geweest zijn als 

hij serieuzer werk van het schaken gemaakt zou 

hebben. Als vriend kan ik dat alleen maar 

beamen, en …..gelukkig maar eigenlijk. 

Natuurlijk zullen we Berend nog wel eens 

tegenkomen, waarschijnlijk in 1 van de vele 

Kroeglopers toernooien! Wij wensen hem, zijn 

lieve vrouw en fantastische dochters alle 

gezondheid en geluk toe in het Oosten. NB: we 

hebben vernomen dat de tuin groot genoeg is 
voor een B-Que met een busje Dordtse schakers? 

 



1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER (o.l.v. Henk Timmermans) 

     
Verdeeld over een Herfst-, Winter- en Lentecompetitie zijn er in totaal ongeveer 930 partijen gespeeld in de  
Interne Competitie. JanWillem Versloot is winnaar van de Interne Competitie en staat dus bovenaan op die 
lijst. Victor Koppelaar is tweede geworden en de andere Victor (van Blommestein) werd derde, met 50%! 
Jan Willem en Victor hebben dus het recht in de Kroongroep 2017/2018 te spelen. 
Er zijn 4 spelers die onvoldoende partijen / competities gespeeld hebben doordat ze bijvoorbeeld later in het 
seizoen lid zijn geworden. Dat geldt bijvoorbeeld in de bovenste regionen voor Peter van Oevelen en wat 
lager voor  Ulrich Lobles die wel als enige 100% achter zijn naam heeft…door zijn enige partij te winnen ! 
Raadpleeg de ranglijst voor meer details op de volgende pagina. 
 
Enige bijzonderheden, speciale vermeldingen uit DE Lijst: 
 
Waziri, A, (Asheq) 13,5 17 79%  Hoogste % =   
        
Manen, B. van (Bertus)  17 32 53%  Meeste partijen   
Reijenga, J. (Jan)  6,5 32 20%  Idem   
        
Rijneveen, M. (Martijn)  17 30 57%  Meeste punten   
Manen, B. van (Bert)  17 32 53%  Idem   
                                                                                                                                      Groots debuut 
 

 Wat de Kroongroep betreft was het Mark Timmermans die met een geweldige score van 10.5 uit 11 het 
clubkampioenschap opeiste.  

      
 

KROONGROEP 2016 / 2017 

Winnaar en wederom kampioen SCD is Mark Timmermans. Gefeliciteerd Mark, je moet het toch 

steeds maar weer waarmaken.  

 
                

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Runner up Lennard speelde weer een gedegen 
Competitie; ook in de ‘totale’ KG lijst is hij 2e = 

 

De ranglijst kent verder weinig verrassingen:  

-Jacques is definitief doorgedrongen tot de ‘elite’ 

-Debutant Joop bewijst weer eens zijn sterkte. 

-Debutant Hans vindt meedoen belangrijker ..!? 

 
NB: We nemen afscheid van Berend, zie ook stukje. 

Stand Naam ELO Punt N %

1 Timmermans, M.A. (Mark) 2355 10,5 11 95%

2 Boer, L. den (Lennard) 2050 8,5 11 77%

3 Wilde, R. de (Rik) 2171 7,0 11 64%

4 Hennekes, J. (Jacques) 1948 6,5 11 59%

4 Eikelboom, B. (Berend) 2135 6,5 11 59%

6 Jong, J. de (Joop) 1974 5,0 11 45%

6 Oliemans, C. (Cor) 1873 5,0 11 45%

8 Pluymert, P.W. (Piet) 1999 4,5 11 41%

10 Apon, H. (Iwahn) 1899 4,0 11 36%

9 Timmermans, A.L. (Adri) 1778 3,5 11 32%

11 Abee, K. (Koos) 1925 3,0 11 27%

12 Berrevoets, H. (Hans) 1896 2,0 11 18%

2000

NR 4 jaar KG 2014-2017 Punt Partij %

1 Mark Timmermans 39,0 43 91%

2 Lennard den Boer 28,5 43 66%

3 Rik de Wilde 27,0 43 63%

4 Rene Krul 14,0 23 61%

5 Jacques Hennekes 17,5 32 55%

6 Wijnand den Dekkker 16,0 32 50%

7 Dirk Pulles 5,5 11 50%

8 Melvin Holwijn 5,5 11 50%

9 Joop de Jong 5,0 11 45%

10 Berend Eikelboom 19,5 43 45%

10 Piet Pluymert 19,5 43 45%

12 Iwahn Apon 8,5 20 43%

13 Ton Slagboom 5,0 12 42%

14 Cor Oliemans 8,5 22 39%

15 Laurens Jikoot 4,0 11 36%

16 Johan v.d. Griend 7,5 21 36%

17 Adri Timmermans 11,0 32 34%

18 JanWillem Versloot 3,5 12 29%

19 Koos Abee 3,0 11 27%

20 Victor Koppelaar 2,5 11 23%

21 Marcel Pluymert 2,5 12 21%

22 Hans Berrevoets 2,0 11 18%



Rang Eindlijst 2016 / 2017 Pt Part % L W H T-G

1 Versloot, J.W. (Jan Willem) 14 23 61% 1 1 1 1 

2 Koppelaar, V. (Victor) 9 14 64% 4 2 3 

3 Blommestein, V. van (Victor) 12 24 50% 3 7 3 4 

4 Vogelesang, S (Sander) 10 16 63% 2 8 5,0 

5 Jiskoot, Th.E. (Theo) 13 24 54% 6 4 6 5,3 

5 Sitton, B. (Ben) 14 24 58% 7 5 4 5 

7 Jongeneel, W. (Wim) 12,5 25 50% 9 3 5 6 

8 Griend, J. van de (Johan) 13,5 26 52% 5 9 9 8 

9 Pluymert, M. (Marcel) 7,5 19 39% 11 6 10 9 

10 Bruin, W. de (Wouter) 13,5 22 61% 8 11 12 10 

10 Dwars, C. (Conchita) 9,5 20 48% 14 10 7 10 

10 Laar, J.C. van de (John) 10 22 45% 10 8 13 10 

13 Timmermans, H.J. (Henk) 9,5 19 50% 12 13 15 13 

14 Hoff, C.D. van 't (Kees) 14 30 47% 17 14 11 14 

15 Haren, O.C. van (Otto) 12,5 26 48% 20 15 17 17 

15 Wingerden, E. van (Erwin) 15,5 28 55% 13 19 20 17 

17 Heeren, A. van (Arie) 9,5 20 48% 15 22 16 18 

17 Noort, W. van (Wim) 14,5 25 58% 16 23 14 18 

19 Jelier, R. (Rick) 14,5 23 63% 19 12 27 19 

20 Dobber, B. (Bert) 6 18 33% 20 19 20 

21 Rijneveen, M. (Martijn) 17 30 57% 18 24 18 20 

21 Maertelaere, A. de (Anton) 11,5 23 50% 23 17 21 20 

23 Grootheest, A. van (Arend) 10 22 45% 22 21 23 22 

24 Hoek, T. van (Thijs) 15,5 29 53% 30 16 24 23 

25 Slotboom, T (Teus) 14 30 47% 32 18 29 26 

26 Hobe, T. (Ton) 13 27 48% 24 25 31 27 

27 Peters, E (Elroy) 11,5 20 58% 29 32 22 28 

27 Schreuder, P.J. (Hans) 12,5 25 50% 21 27 36 28 

27 Zwartjes, G. (Gert) 11 24 46% 26 29 30 28 

30 Visser, T (Theo) 13,5 26 52% 25 31 32 29 

31 Monster, H. (Henk) 16,5 27 61% 27 34 28 30 

31 Nugteren, B. (Bas) 14,5 31 47% 36 28 25 30 

31 Manen, B. van (Bert) 17 32 53% 31 26 34 30 

34 Bonninga, A. (Anko) 12 23 52% 28 30 35 31 

35 Groot, B.D. (Dick) 14,5 27 54% 34 35 32 34 

36 Boersma, J. A. (Hans) 12 24 50% 33 33 37 34 

37 Nugteren, D. (Dick) 13 25 52% 35 36 33 35 

38 Fafie, P. (Peter) 14 25 56% 38 37 40 38 

39 Barends, H. (Henk) 12,5 23 54% 40 38 38 39 

40 Hauser, J. (Johann) 12 25 48% 37 42 41 40 

40 Mulder, R (Rien) 7,5 20 38% 41 40 39 40 

42 Herk, R. van (Robert) 7 23 30% 42 39 42 41 

43 Waziri, A, (Asheq) 13,5 17 79% 39 44 42 

44 Vossen, C. (Cor) 9 16 56% 45 41 44 43 

45 Kelder, S.W.A. (Sjoerd) 5 11 45% 43 45 44 

46 Harms, A. (Aart) 15,5 28 55% 43 45 46 45 

46 Odijk, P.J.M. (Peter) 12,5 24 52% 44 47 43 45 

48 Dees, A. (Bram) 5 15 33% 47 48 48 

49 Reijenga, J. (Jan) 6,5 32 20% 48 49 48 48 

50 Oevelen, P, Van (Peter) 5 11 45% 2 -

51 Ramesh, J. (Jadoenath) 4 11 36% 46 -

52 Dijk, J, van (Johan) 3 7 43% 46 -

53 Lobles, U (Ulrich) 1 1 100% -  



Schaakclub Dordrecht, Lentecompetitie 2017 ELO rating lijst na ronde 11 

Pl   Naam Clubrating W/V   

  
     

1 
 

Timmermans, M.A. (Mark) 2395.4 -02.8   

2 
 

Omearat, A. (Adel) 2298.0 00.0   

3 
 

Boer, L. den (Lennard) 2184.0 35.2   

4 
 

Wilde, R. de (Rik) 2162.1 -00.7   

5 
 

Hennekes, J. (Jacques) 2041.6 36.6   

6 
 

Eikelboom, B. (Berend) 2034.2 37.5   

7 
 

Pluymert, P.W. (Piet) 2005.8 -19.6   

8 
 

Oevelen, P. Van (Peter) 1973.5 -32.5   

9 
 

Jong, J. de (Joop) 1966.4 -20.1   

10 
 

Apon, H. (Iwahn) 1961.9 12.9   

11 
 

Versloot, J.W. (Jan Willem) 1960.7 02.1   

12 
 

Koppelaar, V. (Victor) 1942.7 13.5   

13 
 

Vogelesang, S (Sander) 1933.3 07.8   

14 
 

Slagboom, T. (Ton) 1921.0 00.0   

15 
 

Oliemans, C. (Cor) 1913.2 -00.5   

16 
 

Timmermans, A.L. (Adri) 1875.2 -08.3   

17 
 

Abee, K. (Koos) 1873.2 -38.0   

18 
 

Blommestein, V. van (Victor) 1867.9 28.1   

19 
 

Jongeneel, W. (Wim) 1859.9 -22.9   

20 
 

Jiskoot, Th.E. (Theo) 1857.1 04.3   

21 
 

Sitton, B. (Ben) 1853.3 36.2   

22 
 

Griend, J. van de (Johan) 1851.1 24.1   

23 
 

Berrevoets, H. (Hans) 1847.6 -08.2   

24 
 

Pluymert, M. (Marcel) 1844.6 -10.2   

25 
 

Bruin, W. de (Wouter) 1800.5 42.0   

26 
 

Laar, J.C. van de (John) 1785.6 -13.9   

27 
 

Dwars, C. (Conchita) 1773.7 -38.0   

28 
 

Timmermans, H.J. (Henk) 1761.9 20.1   

29 
 

Hoff, C.D. van 't (Kees) 1741.0 -35.6   

30 
 

Heeren, A. van (Arie) 1703.6 36.8   

31 
 

Jelier, R. (Rick) 1698.9 28.3   

32 
 

Weert, G. van der (Gerben) 1697.0 00.0   

33 
 

Rijneveen, M. (Martijn) 1670.9 20.2   

34 
 

Dobber, B. (Bert) 1667.3 -04.3   

35 
 

Haren, O.C. van (Otto) 1665.6 -47.6   

36 
 

Wingerden, E. van (Erwin) 1658.8 07.2   

37 
 

Noort, W. van (Wim) 1650.9 35.5   

38 
 

Willigen, A.A. van der (Adri) 1649.0 00.0   

39 
 

Grootheest, A. van (Arend) 1622.8 -02.9   

40 
 

Maertelaere, A. de (Anton) 1611.6 -28.6   

41 
 

Schreuder, P.J. (Hans) 1595.0 47.7   

42 
 

Hoek, T. van (Thijs) 1594.9 -54.5   

43 
 

Hobe, T. (Ton) 1584.5 06.0   



44 
 

Slotboom, T (Teus) 1572.4 -60.5   

45 
 

Visser, T (Theo) 1565.8 24.7   

46 
 

Zwartjes, G. (Gert) 1562.4 09.4   

47 
 

Bonninga, A. (Anko) 1559.9 04.0   

48 
 

Manen, B. van (Bert) 1540.2 00.0   

49 
 

Peters, E (Elroy) 1517.8 07.3   

50 
 

Monster, H. (Henk) 1517.7 42.5   

51 
 

Nugteren, B. (Bas) 1486.9 -82.7   

52 
 

Groot, B.D. (Dick) 1474.0 03.1   

53 
 

Boersma, J. A. (Hans) 1446.0 -03.5   

54 
 

Nugteren, D. (Dick) 1437.9 -01.2   

55 
 

Lobles, U (Ulrich) 1417.4 17.4   

56 
 

Mulder, R (Rien) 1315.1 -44.8   

57 
 

Hauser, J. (Johann) 1312.8 20.4   

58 
 

Fafie, P. (Peter) 1304.1 -23.3   

59 
 

Barends, H. (Henk) 1300.8 -15.6   

60 
 

Herk, R. van (Robert) 1250.7 -70.7   

61 
 

Kelder, S.W.A. (Sjoerd) 1198.4 -11.5   

62 
 

Waziri, A. (Asheq) 1191.3 99.5   

63 
 

Vossen, C. (Cor) 1190.2 -63.7   

64 
 

Harms, A. (Aart) 1178.2 25.4   

65 
 

Ramesh, J. (Jadoenath) 1174.6 12.6   

66 
 

Odijk, P.J.M. (Peter) 1154.0 43.0   

67 
 

Dijk, J. van (Johan) 1105.0 05.0   

68 
 

Dees, A. (Bram) 1035.6 -42.7   

69 
 

Reijenga, J. (Jan) 909.3 13.2   

 
SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN 
Snelle kampioenen bekend 
Published on Wednesday, 07 June 2017 20:00 | Written by Ton Slagboom |  |  |  | Hits: 80 

De snelschaak competitie is wederom een prooi geworden voor Mark Timmermans. De laatste ronde gisteren 

moest hij echter aan Rene Krul laten, beide met een geweldige 14 uit 15 score. Het onderlinge duel werd door 
Rene geworden, die dan ook terecht tweede werd in de eindlijst.   

De spanning in de Rapid was dit seizoen om te snijden en werd pas in de allerlaatste ronde beslist. Arie van 
Heeren was op vakantie en had zichzelf daarmee uitgeschakeld. Bert Dobber deed zich ook de das om met 2 

nederlagen, waarna Theo Jiskoot en Wim Jongeneel overbleven. 

Het onderlinge duel werd gewonnen door Wim, die vervolgens in de 

laatste ronde wat hulp kreeg. Allereerst won een ontketende Kees 

van 't Hof van Theo en werd winnaar van deze zesde ronde. 
Bovendien leek een sympathiek remiseaanbod van Anton de 

Maertelaere ook nog van invloed te zijn op de eindlijst. Tijd dus 
voor de wedstrijdleiding om even rustig de punten op te tellen 

en Wim Jongeneel tot Rapid Kampioen uit te roepen. Daar viel 

niets op af te dingen, daar Wim als enige 2 ronden wist te winnen 
(5 verschillende winnaars dus!), het hoogste percentage scoorde en 

ook de onderlinge duels met Theo in zijn voordeel besliste.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/433-mark-en-wim-winnaars
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/433-mark-en-wim-winnaars?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=f23cfc8e70872d9703d930f25457b6a26d5a42ae
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/?task=article.edit&a_id=433&return=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zY2hhYWtjbHViLWRvcmRyZWNodC5ubCUyRmpvb21sYXNpdGUlMkZpbmRleC5waHAlMkZlbiUyRjQzMy1tYXJrLWVuLXdpbS13aW5uYWFycw==


De eindstanden: 

Nr. Ranglijst SNEL r1 r2 r3 r4 r5 r6 rang

1 Mark Timmermans 1 1 1 2 1,3

2 Rene Krul 1 3,5 4 1 2,4

3 Lennard den Boer 2 5 3 3 3,3

4 Piet Pluijmert 3 3 2 5 3,3

5 Victor Koppelaar 2 5 3 11 12 4 6,2

* Arjan v.d. Leij 4 4,0

6 Jan Willem Versloot 6 2 5 5 4,5

7 Jacques Hennekes 4 7 2 8 5,3

* Peter van Oevelen 8 3,5 5,8

* Rik de Wilde 6 6 6,0

* Iwahn Apon 6 6,0

8 Johan van de Griend 7 6 10 8 9 8 8,0

9 Marcel Pluijmert 4 8 11 7 7,5

* Roland van Keeken 9 9,0

10 Wouter de Bruin 1 12,5 12,5 18 13 12 11,5

* Cor Oliemans 11 8 9,5

* Hans Berrevoets 13 6 9,5

* Ben Sitton 5 15 10,0

11 Adri Timmermans 7 14 10 10 10,3

12 Otto van Haren 8 8 17 11 11,0

13 Hans Schreuder 10 10 11 23 15 14 13,8

14 Rick Jelier 9 9 14 19 14 13,0

* Teus Slotboom 8 21 8 12,3

* Antoine Oomen 12 15 13,5

* Koos Abee 11 16 16 14,3

* John van der Laar 11 12,5 21 14,8

15 Arend van Grootheest 11 12,5 24 15 15,6

16 Thijs van Hoek 14 15 21 13 15,8

* Sander van Noort 16 16,0

* Dick Groot 16 16,0

* Ramesh, J 16 16,0  

 

Nr. r6 Ranglijst Rapid % r1 r2 r3 r4 r5 r6  rang  

*   Blommesteijn, V.van 80%   1         1,0 

*   Dwars, C 80%   2         2,0 

1 3 Jongeneel, W 72% 1 5 1 5 4 3 2,3 

2 6 Jiskoot, T   58% 3 13 3 1 3 6 2,5 

3 8 Dobber, B   67% 4 7 4 3 1 8 3,0 



4   Heeren, A van 68% 2 4   2 6   3,5 

5   Hobé, T 64% 7 3 2 7 7   4,8 

6 5 Zwartjes, G 62% 6 8 5 4 5 5 4,8 

*   Noort, van W 60%       6     6,0 

* 1 Hoff, van 't K 70%       11 2 1 6,5 

7 4 Maertelaere, A de    50% 10 9 6 10 8 4 6,8 

8 2 Wingerden, E van 63%   6 7 9   2 7,3 

9 7 Boersma, H   42% 9 20 8 12 9 7 8,3 

10 10 Groot, D 50% 5 14   8   10 9,0 

*   Peters, E 50% 8 10 9       9,0 

*   Ramesh,  J 40%     10       10,0 

*   Barends, H 45% 12 11         11,5 

11 11 Monster, H  25% 13 18 13 16 10 11 11,8 

*   Visser, T    50%   12         12,0 

12   Dees, B 30%   15 11 13 11   12,5 

* 9 Waziri, A 30%     12 14   9 13,0 

*   Odijk, P 27% 11 16     12   13,0 

*   Dijk, van J 20%       15     15,0 

*   Rijneveen, M 40%   17         17,0 

*   Herk, R van 30%   19         19,0 

 
                                                        

De Opkomst in totaal neemt toe !  

Die ontwikkeling is het sterkst bij 

het snelschaak; bij het Rapid lijkt een 

lichte neergang waarneembaar.  

Komend seizoen zal bekeken worden 

of de deelnemers met een mogelijk  

ander voorstel aan zullen komen. 

 

Een uitschieter met 40 deelnemers  

is zelfs exceptioneel goed te noemen. 

de verwachting is dat volgend seizoen 

met de Zwijndrechtse schakers erbij  

we nog verder in de lift zullen komen. 

 

 

SNEL & RAPID RECORD ! 
Published on Wednesday, 12 April 2017 17:14 | Written by Ton Slagboom |  |  |  | Hits: 1 

Gisteravond bezochten liefst 40 (!) rapid- en snelschakers de Crabbehoeve: een absoluut record. Een aandeel 
daarin hadden enkele Zwijndrechtenaren, die we natuurlijk van harte welkom heten. Datzelfde geldt voor 

Sander van Noort, die van iets verder nog naar Dordrecht kwam n.l. Brazilië! De 24 snelle jongens moesten zelfs 

in 2 groepen aan de bak. De winst ging voor 100% naar de familie Timmermans (nou ja, Henk was 
wedstrijdleider), Mark & Adri beide 2 remises toestaand. De Rapid competitie belooft net als de eredivisie een 

bloedstollende ontknoping te krijgen. Arie van Heeren is de nieuwe verrassende leider, op de voet gevolgd door 
Wim Jongeneel en Bert Dobber. Met zijn rondewinst behoort Theo Jiskoot nu ook tot het kwartet kanshebbers.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/423-snel-rapid-record
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/423-snel-rapid-record?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=575b61c418a1c98d27a431457b743c48c27b7217
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/?task=article.edit&a_id=423&return=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zY2hhYWtjbHViLWRvcmRyZWNodC5ubCUyRmpvb21sYXNpdGUlMkZpbmRleC5waHAlMkZlbiUyRjQyMy1zbmVsLXJhcGlkLXJlY29yZA==


Record Simultaan Mark 
Published on Wednesday, 28 June 2017 17:54 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 95 

Gisteravond puilde de grote speelzaal in de Crabbehoeve uit met een record aantal deelnemers: liefst 30! Gezien 
de nog resterende belangstellenden hadden dat er ook wel 35 kunnen zijn... 

Mark snelde in 2,5 uur langs de borden en had toen een prachtige 85% score te pakken. In tegenstelling tot de 

vorige jaargangen wist een 3-tal zelfs Mark te verschalken. Van de eerste team spelers Rick de 
Wilde en Jacques Hennekes valt dat min of meer te verwachten (?!), maar de winst van Dick Nugteren op 

86-jarige leeftijd (!!!) is ronduit sensationeel te noemen. Hij kreeg van Mark na afloop een meer dan terecht 
compliment voor de manier waarop.  

De snelle rekenaar zal gezien hebben dat er ook 3 remises vielen, allen in voordelige stellingen voor zwart: 

Erelid Gert Zwartjes, Peter van Oevelen en Anton de Maertelaere.  

Speciale vermeldingen wat mij betreft voor de 1e die klaar was, de sympathieke Israa Omreat (dochter van 1e 

team speler Adel) en die het langst volhield en overbleef: Ulrich Lobles. Klasse! 

Mark mocht deze keer van TV-Personality oom Henk onder klaterend applaus het bekende bierpakket 

ontvangen, waarna een grote groep tot sluitingstijd bleef nagenieten en -praten.... 

              Ulrich Lobles 

Published on Thursday, 22 June 2017 22:29 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 48 

Misschien wist u het al, maar Mark Timmermans heeft zijn abonnement op het clubkampioenschap met een 

jaartje verlengd. Van harte gefeliciteerd Mark, want al ben je natuurlijk heel erg sterk, het blijft een bijzondere 
prestatie om de kroongroep te winnen met zo'n overmacht (10.5 uit 11) en 2 punten voorsprong op Lennard. 

Op dinsdag (27 juni 2017) neemt onze clubkampioen het op tegen de leden van de club en iedereen die zin 
heeft en de weg naar onze zaal weet te vinden. Het maximum aantal spelers waar Mark het tegen zal opnemen 

ligt zo rond de 35. Ook enkele spelers van onze jeugdafdeling zullen zich onder de tegenstanders scharen.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/437-record-simultaan-mark
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/437-record-simultaan-mark?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=41c51951c1c03bac5912780dcb0b8f6f64140e83
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/435-dinsdag-27-6-imultaan-door-de-clubkampioen?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=dec201f1ffdad3465b965aea4a6168d073ad5570


2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Elroy Peters) 

 
 

Verslag wedstrijdleider extern seizoen 2016/2017 
 
Het afgelopen seizoen had Schaakclub Dordrecht vijf achttallen en drie viertallen in de 
KNSB/RSB competitie. Bovendien heeft zowel in de KNSB als in de RSB een bekerteam van 
SCD meegespeeld. De RSB bekerteam kwam helaas niet verder dan de eerste ronde, maar 
de KNSB beker team heeft wel meer rondes overleeft voordat die ook afvielen.  
Over het algemeen hebben we best goed gepresteerd dit jaar. Met 1 promotie en 1 
degradatie. Alle resultaten zijn op de websites van KNSB en RSB na te zoeken. 
 
KSNB competitie 
Het eerste team eindigde in de middenmoot in klasse 2C van de KNSB; een plus seizoen. 
 
Het KNSB bekerteam verloor in de tweede ronde na een barrage via snelschaken van De 
Giessen en Linge.  
   
RSB competitie 
Team 2 heef in klasse 1B als een toppertje gepresteerd. Ze wisten de meeste van hun 
partijen te winnen en maakten ook nog kans om kampioen te worden. Maar helaas door een 
klein misverstand met invallers hebben ze bij hun laatste partij een bord punt verloren en dus 
ook de partij en kampioenschap. De hoogste persoonlijke score kwam dit keer van Johan v d 
Griend die eindigde zelfs aan de kop van de Top10. Gefeliciteerd! 
 
Het RSB bekerteam. Ja, hier kunnen we vrij kort over zijn. Al in de eerste ronde werd 
verloren met 3 - 1 van Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Het 3e team eindigde in de middenmoot van klasse 2A. HI Ambacht was hier voor iedereen 
veel te sterk en werd kampioen. De hoogste persoonlijke score gaat naar Bert Dobber.  
 
Het 4e team mag weer promoveren. Top prestatie mannen! Ook dit jaar met dank aan Adri 
die aan het begin van de seizoen 2 partijen heeft gespeeld. Hierna heeft de team afscheid 
genomen van Adri, die toch wat ouder aan het worden is waardoor het schaken wat moeilijk 
gaat. Toch bedankt voor alle mooie jaren Adri. Aan kop is geëindigd Arend van Grootheest. 
 
Helaas was klasse 3C net iets te sterk voor team 5 die na een promotie vorig jaar moet gaan 
degraderen dit jaar. Peter Fafié ging wel als een speer met 2 remises en voor de rest alles 
gewonnen op het laatste partij na. Die heeft hij helaas wel verloren. Top prestatie Peter. 
Helaas kon peter in zijn eentje de team niet redden van een degradatie. Volgend seizoen 
beter mannen! 
 
Tenslotte nog iets over onze drie viertallen. Die hebben het allemaal dit jaar minder goed 
gedaan. Maar gelukkig gaat het bij de viertallen meer om de gezelschap dan om de punten. 
Nadat zij vorig jaar kampioen zijn geworden heeft Viertal 1 dit seizoen niet eens de top 3 
gehaald. Viertal 2 eindigde in competitie 2C op de 6e plek en Viertal 3 in competitie 2A is net 
als vorig jaar geheel onderaan geëindigd.  
 
Het was een goed seizoen met veel ‘ups-and-downs’ en sommige zenuwslopende partijen. 
Hopelijk wordt volgend seizoen net zo leuk.  
 
Op de volgende bladzijde alle resultaten van onze externe spelers. 



SCD 2016-2017 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr Naam D1 D1 beker beker D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6 D6 D7 D7 D8 D8 Pt Par %

1 FM Mark Timmermans 7 9 3 3 10     12 83%

2 Adel Omreat 3 6 3       6 50%

3 Rik de Wilde 6 9 1 3 7     12 58%

4 Rene Krul 3,5 7 3,5       7 50%

5 Berend Eikelboom 4,5 8 4,5       8 56%

6 Lennard den Boer 3 7 1,5 3 4,5     10 45%

7 Jacques Hennekes 2,5 6 1,5 3 4       9 44%

8 Adri Timmermans 1,5 2 4 4 5,5       6 92%

9 Piet Pluymert 2 7 2       7 29%

10 Koos Abee 0,5 3 0,5       3 17%

11 Marcel Pluymert 2 4 0,5 1 4,5 7 7     12 58%

12 Johan van de Griend 0 1 5,5 6 5,5       7 79%

13 Ton Slagboom 0 1 4 7 0 1 4       9 44%

14 Hans Berrevoets 0,5 1 0,5 1 2,5 4 3,5       6 58%

15 Victor Koppelaar 4,5 7 4,5       7 64%

16 Iwahn Apon 1,5 3 0 1 2,5 6 4     10 40%

17 Jan Willem Versloot 0 1 1 3 1       4 25%

18 Ben Sitton 4,5 7 4,5       7 64%

19 Sander Vogelesang 1,5 4 1,5       4 38%

20 Conchita Dwars 3 6 3       6 50%

21 John v.d. Laar 0,5 1 0,5 1 3 7 4       9 44%

22 Victor v. Blommesteijn 2 2 4 7 2 6 8    15 53%

23 Wim Jongeneel 0,5 1 1,5 5 2       6 33%

24 Henk Timmermans 3,5 6 2,5 4 6     10 60%

25 Arie van Heeren 1,5 5 1,5 4 3       9 33%

26 Theo Jiskoot 4 7 4       7 57%

27 Bert Dobber 5 7 5       7 71%

28 Wim van Noort 5 6 5       6 83%

29 Ton Hobe 4,5 7 4,5       7 64%

30 Arend van Grootheest 6 7 6       7 86%

31 Otto van Haren 4 7 4       7 57%

32 Martijn Rijneveen 1 1 1       1 100%

33 Anton de Maertelaere 1,5 7 1,5 5 3     12 25%

34 Cor Vossen 0,5 1 0,5       1 50%

35 Adrie v.d. Willigen 0 2 0       2 0%

36 Wouter de Bruin 1 1 5 7 6       8 75%

37 Thijs van Hoek 0 1 0       1 0%

38 Dick Groot 4 6 4       6 67%

39 Rien Mulder 2 3 2       3 67%

40 Erwin van Wingerden 3,5 5 3,5       5 70%

41 Gert Zwartjes 5 7 5       7 71%

42 Elroy Peters 0 1 1 7 3 5 4     13 31%

43 Dick Nugteren 4 7 4       7 57%

44 Theo Visser 2 3 2       3 67%

45 Henk Monster 2 4 2       4 50%

46 Rick Jelier 4 7 4       7 57%

47 Hans Boersma 3 6 2 6 5     12 42%

48 Peter Fafie 5 7 0 1 0,5 2 5,5     10 55%

49 Robert van Herk 1 3 1       3 33%

50 Johan Hauser 0 3 2 4 2       7 29%

51 Sjoerd Kelder 0 3 0       3 0%

52 Peter Odijk 0,5 6 0,5       6 8%

53 Henk Barends 2,5 7 0 1 1,5 7 4    15 27%

54 Aart Harms 0 1 3,5 6 3,5       7 50%

N.O. 0 1 1 1 1 1 2       3 67%

Totaal 37,5 72 8,0 16 33,5 56 30,5 56 38,0 56 23,0 56 9,0 24 10,5 24 9,0 28 199,0   388 51%

% 52% 50% 60% 54% 68% 41% 38% 44% 32%  
 
Een positief seizoen dus met 51% en 54 deelnemers; 4 teams in de plus (D5 gepromoveerd) en 4 in de min. 
 
 

Enkele toppers uit bovenstaand overzicht: 

 



1 2 3

Punten Mark Timmermans 10 Victor Blommesteijn 8 Marcel Pluymert 7       

Partijen Henk Barends 15 Victor Blommesteijn 15 Elroy Peters 13     

Percentage Adri Timmermans 92% Arend Grootheest 86% Wim van Noort 83%

Buitenland loont … Voorzitter ook ! Succesteam D5  
 

 

Dordrecht 1 (KNSB 2e klas) 
 

Ernstige tegenslagen voor Dordrecht 1: Verloren met 5.5-2.5 in Amsterdam 
Published on Saturday, 04 February 2017 21:56 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 76 

Het was een zwarte dag. De nederlaag tekende zich eigenlijk gedurende de week al af en bleek ook niet af te 
wenden. We wisten al lang dat Lennard een tentamen had en afwezig zou zijn. Maar omdat we in Marcel een 

solide invalkracht hadden was een invaller tot nu toe nog niet zo'n probleem. 

Maar nu heeft Marcel al drie keer voor het eerste gespeeld. Een vierde keer betekent dat hij niet meer in het 

tweede mag spelen. Op zoek naar een nieuwe invaller. Iwahn verklaarde zich bereid, en vond het ook leuk, om 

voor zijn tweede invalbeurt de zaterdag te reserveren. Een dagje later viel Piet uit, met de naweeën van een 
griepje en andere verplichtingen en op vrijdagavond meldde ook Jacques zich af met een gevalletje griep. 

Vervangers werden Johan van de Griend en ikzelf. Tel daarbij nog eens op dat Mark al de hele week de 
gevolgen van een wortelkanaalbehandeling met ladingen Ibuprofen probeert te bestrijden en voila.... alle 

ingrediënten voor een moeilijke dag.... 

Aangezien ik zelf de laatste was die nog aan het spelen was, heb ik de partijen slechts uit de tweede hand. De 
volgorde ben ik helemaal kwijt. Al vrij snel in de middag zagen we dat het best wel een moeilijke dag zou gaan 

worden. Op bord 1 en 2 (Adel en Mark) ging het gelijk op totdat beide spelers in het middenspel ergens 
blunderden. Bij de een kostte het een kleine kwaliteit (Adel), bij de ander een belangrijke pion. Adel gaf snel 

daarna op en Mark kreeg geen enkele kans meer op tegenspel, een schwindle of wat dan ook (2-0). Ook vrij 

vroeg was Berend klaar. Hij speelde een solide opening, won met een kleine combinatie wat materiaal en voerde 
de stelling gedecideerd naar winst (2-1). Het zou de enige Dordtse overwinning blijken te zijn. De hulptroepen 

uit Dordrecht waren inmiddels in de speelzaal gearriveerd. Victor, Anton en Henk brachten een steuntje in de 
rug. Helaas, de schade was al te groot. Rik had, in een Siciliaanse opening, wat mindere zetten gedaan. Om 

kansen te creëren had hij wat speculatieve zetten gedaan die de kansen nogal heen en weer deden gaan en 
plotseling uitdoofden naar een remisestelling. René had in een Caro Kann het spel van meet af aan 

gesimplificeerd. Hij stond eerst een fractie beter, zette iets minder voortvarend voort en kwam een fractie 

minder te staan, maar trok het toch weer gelijk en dus remise. Tussenstand inmiddels 3-2. De drie invallers 
waren als laatsten bezig. Ze hadden het zwaar, maar iedereen dacht "wie weet...."  

Het eerst brak Johan op bord 8. Hij was in het geweld een pionneke kwijtgeraakt en verloor even later have en 
goed. (4-2) Iwahn was goed uit de opening gekomen, had een paar mindere zetten gedaan en kwam 

gedrongen te staan, deed op het juiste moment een verrassende  manoeuvre en kreeg nog een hoop praktische 

kansen. Toen hij zijn tegenstander even respijt gunde was het helaas meteen daarna uit (5-2). Zelf had ik een 
mooie middag. Ik kwam goed uit de opening, stond lekker voor de aanval, maar had best wel veel tijd verbruikt. 

Op het moment dat ik mijn voordeel had kunnen verzilveren, volgens Houdini kan ik op +3.5 komen, kwam de 
enige bok uit mijn handen. Het voordeel was meteen helemaal weg en ik had het geluk er met een volkomen 

gelijke stand uit te komen. Mijn tegenstander bood op dit moment remise aan, maar gezien de stand in de 
wedstrijd kon ik daar niet op ingaan. In het hierop volgende eindspel van 6 pionnen + loper tegen 6 pionnen + 

paard kwam ik alsnog in groot gevaar. Maar ik kon gelukkig afwikkelen naar een eindspel van K tegen K+L+p 

met de loper op de verkeerde kleur en dus toch nog remise. 
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Eindstand dus 5.5-2.5 en een bittere pil. De reis terug was donker, somber, nat en kil. We hebben betere tijden 
gekend. En toch.... er waren ook positieve punten: de toeschouwers, de vechtlust, de bereidheid van de 

invallers zo op het laatste moment. 

Er is gelukkig nog geen man over boord voor wat betreft lijfsbehoud in de tweede klasse en alhoewel we nu 
naar de tweede helft van de ranglijst zakken, hebben we nog echt alles in eigen hand. 

Volgende wedstrijd maar weer zo compleet mogelijk en revanche...... 

Dordrecht uitgebekerd tegen ASV 
Published on Thursday, 16 February 2017 18:18 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 20 

Het KNSB-beker team van Dordrecht is klaar. Afgelopen dinsdag wachtte ons een Eerste Klasse team in de vorm 

van ASV uit Arnhem. Hoewel de tegenstander een klasse hoger speelt, waren de teams goed gewaagd aan 
elkaar. Dit bleek al gauw in de partijen, waarbij op elk bord de stelling ongeveer gelijkwaardig leken. 

Rik speelde een aparte opening, waarbij beide spelers snel uit de theorie waren. Ze kregen een interessante 
stelling op het bord waarbij Rik een pion meer had, maar wel een slechtere pionstructuur en minder activiteit. 

Tegelijkertijd was er bij Mark een vrijwel gelijke stelling op het bord, waarbij Mark iets meer mogelijkheden leek 

te hebben dan zijn tegenstander vanwege het loperpaar. Daartegenover had ook Mark een slechtere 
pionstructuur. Lennard leek kansen te hebben nadat hij al snel gelijk had gemaakt in de opening. Hij had een 

pion gewonnen maar zijn tegenstander stelde met een pion minder dame-ruil voor. Dit bleek een goed idee, 
aangezien het overblijvende eindspel gelijk leek te staan. Als laatste speelde Jacques een wat ongrijpbare partij. 

Het was een erg open stelling, waarbij Jacques iets actiever leek te staan maar wel wat meer zwaktes hebben. 

Terwijl de meeste interne partijen al klaar waren, waren de mannen van het bekerteam nog aan het zwoegen. 
Pas tegen 11’en kwamen de eerste resultaten binnen. De tegenstander van Mark liet een klein grapje toe, wat 

ertoe leidde dat Mark twee verbonden vrijpionnen in het centrum kreeg. De losse vrijpion van zijn tegenstander 
leek er niet meer toe te doen en na een mooi schijnoffer (Tb8+!) stond Dordrecht met 1-0 voor. Kort daarna 

bleek de stelling van Lennard daadwerkelijk in remise te verzanden, aangezien Lennard een pion moest 
teruggeven. 1,5-0,5 en met twee ogenschijnlijke veilige stellingen over een goed vooruitzicht. Rik leek goed te 

staan, maar waar toeschouwers dachten dat Rik een kwaliteit zou winnen bleek dat toch niet te kunnen. Rik 

moest daarom stukken ruilen en kon middels een zetherhaling remise afdwingen, 2-1. De open stelling bij 
Jacques was ingewikkeld en met twee torens voor een dame bleek de open koning van Jacques te gevaarlijk. Hij 

verloor materiaal en daarmee de partij, 2-2 en er moest gesnelschaakt worden met verwisselde kleuren. 

Net als bij de vorige 

bekerronde had Dordrecht 

aan 2-2 genoeg bij het 
snelschaken. Aan het begin 

zag het er rooskleurig uit. Rik 
stond ietwat gedrongen maar 

niet slechter, Mark stond iets 

actiever, Lennard had wat 
kleine probleempjes en 

Jacques had een kwaliteit buit 
gemaakt. Maar toen sloeg het 

noodlot toe; Lennard moest 
opgeven, Mark gaf een pion 

weg en ook de tegenstander 

van Jacques had ineens erg 
veel compensatie middels 

verbonden vrijpionnen. Rik 
won ineens nadat zijn 

tegenstander in een gelijke 

stelling in een valletje trapte, 
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maar Jacques moest vanwege de vrijpionnen opgeven. 

Mark moest door deze tussenstand een toreneindspel met een pion minder winnen, maar door een geniepig 

zetje van zijn tegenstander (weer Tb8+!) was het duidelijk dat dit niet ging lukken. Mark probeerde nog een 

wanhoopspoging maar zijn tegenstander bood in een totaal gewonnen stelling zetherhaling aan, wat Mark niet 
kon ontlopen. Het snelschaken werd daardoor 1,5-2,5 voor ASV, waardoor zij doorgaan naar de volgende ronde. 

Zonde, er waren genoeg kansen maar het bekerteam wist deze kansen niet te verzilveren. Volgend jaar nog 
maar eens proberen. 

Op een mooie dag in maart.. D1-Amersfoort: 5-3 
Published on Sunday, 12 March 2017 16:43 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 13 

Afgelopen zaterdag speelde, op de eerste mooie dag van het jaar, het eerste team de zevende ronde van de 
KNSB competitie. Als gevolg van ziekte (Adel) en tentamen (Lennard) moesten we, niet voor het eerst dit jaar, 

met twee invallers spelen. Maar met 1,5 uit 2 droegen ook de invallers een belangrijke steen bij aan de 
overwinning van D1. Het werd wel tijd, want we waren wel een beetje aan het wegzakken op de ranglijst. 

Na een flitsende start in de competitie (twee maal winst, 1 maal remise) verloren we drie keer op rij. Na deze 

overwinning hebben we 7 punten. Paul Keres 2 kan ons niet meer inhalen en RSR Ivoren Toren, tegen wie we in 
de laatste ronde nog alle in eigen hand hebben, staat 4 punten en 7 bordpunten achter. 

Ik moet als teamleider iedereen complimenteren met de inzet, maar een speciaal bedankje gaat uit naar Berend. 
Hij had al weken geleden aangegeven dat hij op vrijdag terugkwam van een business trip naar Curacao en dat 

het misschien wel moeilijk zou worden voor hem om mee te doen, maar toen hij zag hoe moeilijk het was met 

de invallers besloot hij zijn jetlag maar even te verbijten en kwam naar Dordrecht om het team niet in de steek 
te laten. Fantastisch! 

Dan de wedstrijd. Zoals al gezegd hadden we twee invallers nodig en dit keer maakte Hans Berrevoets zijn 
debuut in het eerste op bord 6 en zag ik mij genoodzaakt om het laatste bord voor mijn rekening te nemen. Het 

duurde een paar uur voordat er enige tekening in de strijd kwam. De meeste partijen waren redelijk rustig 
opgezet. Alleen Rik bleef zijn stijl trouw en offerde in het middenspel een kwaliteit voor zeer actief spel. Op het 

vijfde bord speelde Piet een zwarte Leeuw. Het werd een enorme manoeuvreerpartij waarbij beide spelers lang 

op hun eigen helft van het bord bleven. De balans werd niet echt verstoord en de partij eindigde dan ook als 
eerste in remise. Berend koos, in de Svesnikov, de variant waarbij hij zijn paard terugspeelt naar b3 in plaats 

van naar b5. Er ontstond het begin van een brandje nadat Berend met Lxf7 een schijnoffer plaatste, maar een 
uitslaande fik werd het niet echt. Het brandje flakkerde wat, doofde uit, smeulde nog wat na en ging toen uit. 

Remise dus. Mark speelde op 2 een partij waarin hij een lijn koos die hij had voorbereid voor het toernooi in 

Amsterdam. Optisch zag het er wat kunstmatig uit, maar na wat precieze zetten kwam hij toch langzaamaan 
beter te staan. En laat het dan maar aan Mark over om het punt binnen te slepen (2-1).  

Jacques zette zijn partij actief op, maar kon toch eigenlijk geen voordeel bereiken. Sterker nog, zo op het oog 
had ik de indruk dat hij alle zeilen bij moest zetten om niet te verliezen. Dat deed Jacques dan ook keurig en 

nadat er nog een eindspel met 2 torens tegen een dame op het bord kwam werd tot remise besloten. Het moet 

overigens gezegd worden dat deze analyse wel heel kort door de bocht is en ik geen mijn mening graag voor 
een betere. De vijfde partij die tot een einde kwam was die van Rik. Hij verloor nadat hij toch enkele betere 

voortzettingen had gemist. Jammer, maar dat ligt wel een beetje besloten in het spel waar Rik juist zo goed in 
is. De stand was weer in evenwicht: 2.5-2.5.  Ikzelf had, met een afruilvariant van het Goering-gambiet, een 

voordeeltje gepakt in een dubbel toren eindspel. De zwarte a-pion zou op een of ander moment verloren gaan 
en het was zaak om dat af te dwingen zonder dat zwart daarvoor  tegenspel zou krijgen. Dat lukte eigenlijk 

prima en nadat de pion voorsprong was gerealiseerd werd de partij langzaam maar zeker naar de winst 

geschoven (3.5-2.5). Hans Berrevoets zette zijn debuut luister bij door in een moeilijke partij het overwicht te 
pakken. Het was niet genoeg voor de directe winst en Hans moest plotseling nog even heel secuur spelen, maar 

de remise was eigenlijk nooit in gevaar. Hans bracht hiermee het eerste matchpunt binnen (4-3). Op dat 
moment was het al wel duidelijk dat wij de wedstrijd zouden gaan winnen. René had een heel mooie stelling 

met 2 pionnen meer, dus of het nu 5-3 of 4.5-3.5 zou worden was nog de vraag. René schoof resoluut naar 

winst dus de eindstand werd bepaald op 5-3. 
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Inmiddels was de bar volgestroomd met leden van de club die ons eerste de hele middag al hadden gesteund. 
Inclusief Lennard, die dacht dat hij zijn tentamen wel goed had gemaakt! 

We hebben nu 7 punten en zijn in praktische zin veilig. Volgende wedstrijd is op 7 april: de uitwedstrijd tegen 

Westland. In ieder geval speelt het nu een heel stuk rustiger. 

Dan de detailuitslagen: 

  Dordrecht 2072 Amersfoort 2074 5 3 

1. Rik de Wilde 2185 FM Dimitri van Leent 2194 0 1 

2. IM Mark Timmermans 2398 FM Jeroen Bügel 2123 1 0 

3. Rene Krul  2180 Joeri Piet  2074 1 0 

4. Berend Eikelboom  2099 Rene Tonnon  2110 ½ ½ 

5. Piet Pluymert  2024 Gerard van Otten  2055 ½ ½ 

6. Hans Berrevoets  1915 Henrik Porte  2012 ½ ½ 

7. Jacques Hennekes  1943 Peter Reedijk  2037 ½ ½ 

8. Adri Timmermans 1829 Jeroen Schuil  1988 1 0 

 
 
Dordrecht 1 speelt moeizaam gelijk tegen Westlandse Schaak Combinatie 
Published on Sunday, 02 April 2017 21:31 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 153 

Het was wel een beetje "the day after the night before" toen een achttal Dordtse schakers zich in gebouw "de 
Ark" in het pittoreske plaatsje "De Lier" verzamelden. Niet de redelijk belangrijke wedstrijd tegen WSC-1 was het 

onderwerp van gesprek, maar de dramatische ontknoping van het kampioenschap in de eerste klasse RSB. 

Zoals velen van u al weten leek het tweede team de promotie naar de promotieklasse binnen te hebben na de 

overwinning op Overschie 2. Echter, volgens de competitieleider van de RSB was een van onze spelers niet 

speelgerechtigd en werd zijn partij verloren verklaard (hij had gewonnen). Hierdoor werd de eindstand 4-4 en 
ging De Willige Dame met de promotie er vandoor..... Voor zover ik weet, is iedereen het erover eens dat er 

voldoende redenen zijn om deze beslissing aan te vechten dus ik vermoed dat dat ook nog wel zal gebeuren. 

Afijn, je zou bijna de wedstrijd vergeten. Dat zou zonde zijn, want er werd op het scherpst van de snede 

gevochten. Adel en Jacques waren afwezig en Marcel en Iwahn, die net twaalf uur eerder hun 
"kampioenswedstrijd" met het tweede hadden gespeeld, waren bereid om de opengevallen plaatsen in te 

nemen. 

Opvallend was dat er vier keer Frans werd gespeeld en twee maal Siciliaans. En het werden ook allemaal lange 
partijen. Piet speelde een opening waarin hij een heleboel kleinere en grotere valletjes kent. Hij leek zijn 

tegenstander wat te overrompelen in het centrum, maar het is blijkbaar toch meer gebrul dan gebijt. Zijn 
tegenstander gebruikte veel tijd, maar het resultaat was wel dat hij heel nauwkeurig al die valletjes wist te 

voorkomen en elke keer zijn stelling stukje bij beetje kon verbeteren. Dat ging langzaam, maar onomkeerbaar 

en na een uurtje of 4 spelen moest Piet zijn koning omleggen (1-0).  Rene speelde met zijn tegenstander een 
heleboel theorie. Vanuit betrouwbare bron heb ik inmiddels vernomen dat er in die theorie vorderingen zijn 

gemaakt, maar aangezien beide spelers die laatste snufjes nog niet kenden werd er rustig doorgespeeld. Het 
zag er allemaal best wel gecompliceerd uit, maar de balans was er toch nooit uit verdwenen en zo eindigde deze 

wedstrijd in remise (1.5-0.5).  

Mark had plaats genomen op het derde bord en speelde daar tegen de hoogste ratinghouder uit het team van 

WSC, Marnix Hofman (2184). Mark offerde een pion in de opening en hield daardoor de koning in het midden en 

ontwikkelde veel druk op de d- en de e-lijn. Na enig aandringen won hij de geofferde pion terug, terwijl de 
zwarte stukken van Marnix nog steeds op de onderste rij vastgeplakt stonden en hij in feite eerst met twee en 
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later met 1 toren minder speelde. De constante druk van de toren op de 7e rij leverde nog een pion op en toen 
Mark met de g- en de h-pion kwam opstomen maakte Marnix een einde aan deze partij die voor hem echt een 

kwelling moet zijn geweest (1.5-1.5). 

Hierna werd het weer even stil. Marcel had het de hele middag al zwaar. Hij had weinig ruimte en kon met zijn 
lopers helemaal niets doen, terwijl zijn tegenstander steeds meer ruimte innam. Marcel besloot niet te wachten 

totdat het echt mis zou gaan, maar opende wat lijnen. Hierdoor kwam zijn koning in gevaar, maar nu kon er 
tenminste ook nog wat gebeuren. Welnu, daarin werd hij niet teleurgesteld. Chaos en tijdnood. Voor de 

toeschouwers kon het niet leuker. Vlak voor het einde van de partij, met beide spelers in flinke tijdnood, overzag 

Marcels tegenstander een heel simpele wending die in feite meteen winnend voor hem was. In plaats daarvan 
pakte hij met zijn dame een pion. Al snelschakend deed Marcel een nog paar zetten maar moest alsnog 

opgeven. Zijn ellende werd alleen nog maar groter toen verschillende omstanders hem wezen op een wending 
die hij over het hoofd had gezien: Op het moment dat de dame de pion pakte, kon Marcel die dame met een 

loper terugpakken waarmee hij een volle dame voor zou hebben gestaan en alle matdreigingen waren dan ook 
meteen geneutraliseerd. Hier past slechts een reactie: biedt Marcel aanstaande dinsdag allemaal een drankje 

aan... (2.5-1.5). 

Dan de andere invaller: Iwahn. Hij speelde nu met de zwarte stukken een Siciliaan en kwam in het middenspel 
moeilijk te staan. Hij kwam een pion achter, en later nog een. Ik gaf geen vijf stuivers meer voor zijn kansen. 

Maar Iwahn kan heel geraffineerd terugvechten. Op een gegeven moment speelde hij een pion op, en ik kon 
daar nu echt helemaal geen enkel plan in vinden. Dus ik ging maar even bij wat andere borden kijken. Even 

later ging ik nog maar eens terug omdat Iwahn de laatste 8 zetten steeds in zijn laatste minuut eruit moest 

persen. Opeens zag ik dat die pionzet een diagonaal had geopend waarover een dodelijke aanval werd opgezet, 
met alles er op en er aan: tussen aanvalletjes, de eigen dame nog even in laten staan en dan nog effe eerst met 

een pion op b3 slaan.... het kon niet op. Maar de matdreigingen op c2, c1, b2 en a1 waren te veel en Iwahn 
won op schitterende wijze. En hoe er ook werd geanalyseerd door de verzamelde spelers en toeschouwers, het 

was allemaal tevergeefs. Hierover waren ook de Dordtse toeschouwers (Ben, Johan, Anton en Hans den Boer) 
het allemaal wel eens (2.5-2.5). 

De volgende uitslag kwam van Lennard, die een mooie drukpartij afleverde. Al vroeg op de middag had hij een 

remise aanbod gekregen en afgewezen en dat bleek ook helemaal terecht te zijn. Langzaam bouwde hij zijn 
stelling uit, kwam met de dame achter de witte linies en won handig twee pionnen. En de rest... dat was 

techniek (2.5-3.5). Berend speelde weer eens tegen een Siciliaan en daartegen heeft Berend zijn eigen favoriete 
variant. Lastig als je dat niet weet, want dan moet je het allemaal zelf achter het bord gaan vinden. Zijn 

tegenstander gebruikte veel bedenktijd maar laveerde redelijk succesvol tussen de klippen door. In de analyse 

achteraf bleek dat Berend, omdat hij nu eenmaal iets beter stond, nog een enkele kans had op beslissend 
voordeel. Hij liet die kans voorbij gaan, zijn voordeel verdampte en remise was op dat moment de juiste uitslag 

(3-4). 

Alleen Rik was nog bezig en als je Rik wel eens ziet spelen, dan weet je dat het altijd vuurwerk is. Hij ging in op 

een super scherpe variant van het Frans waarin er na enkele minuten spelen al een witte dame op h8 staat (en 

Rik had zwart). Nou, als teamleider gaan daar je hartkleppen acuut van lekken. Maar een andere speler wist mij 
te vertellen dat dit allemaal theorie was. Nou ja, met een heel kleine afwijking dan. Om met de dame op dat 

veld een toren te slaan had de witspeler wel een stuk moeten geven, dus in feite stod Rik maar een kwaliteit 
achter. Ja, alsof dat het een stuk beter maakt? Toch ging het eigenlijk best goed totdat Rik een 

onnauwkeurigheid beging  en de dame weer vrij kwam. Nu is Rik ook een meester in het creëren van kansen uit 
lucht dus daarmee ging hij flink aan de slag. Op een gegeven moment dachten de meeste toeschouwers dat Rik 

zelfs een winnende aanval had.  

Hij deed er alleen wel lang over om hem uit te voeren. Achteraf bleek dat hij scherp had gezien dat er toch nog 
een paar heel kleine ontsnappingswendingen in die mataanval zaten. Omdat hij verder niets anders kon vinden 

ging hij er toch maar op in. Helaas ontsnapte zijn tegenstander onder het teruggeven van veel materiaal. 
Echter... toen de rookwolken waren opgetrokken stond Rik twee vrijpionnen op de a- en de b-lijn achter. Met 

nog enkele geniepige valletjes in de nastoot probeerde hij het nog, maar het doek viel toch. 



Kortom eindstand 4-4. Waarmee we beide denk ik tevreden mogen zijn. Dordrecht staat nu op de zesde plek 
met drie keer winst, drie keer verlies en twee keer 4-4. Nog een wedstrijd te gaan op zaterdag 6 mei thuis tegen 

RSR-Ivoren toren. 

 

Laatste wedstrijd eindigt in anticlimax: 4-4 tegen degradant RSR Ivoren toren 
Published on Sunday, 07 May 2017 16:34 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 52 

Rik, Rene, Mark, Adel, Adri, Lennard, Adel 

Gisteren was de laatste wedstrijd in de KNSB en we waren compleet. Een uitzondering dit jaar, en het was ook 

nog maar een dubbeltje op z'n kant. Jacques heeft nog steeds flink last van zijn geopereerde schouder en had 

het zichtbaar moeilijk. Hij speelde een mooie partij, maar was na de partij snel weg. 

Een bizarre situatie bij bord 4, waar de spelregels kennelijk zo gecompliceerd zijn dat het voor normale spelers 

niet meer echt te volgen is, ontfutselden de regels ons een half punt. Het resultaat werd een zeeslang van meer 
dan 120 zetten die tot ver na 19:00 uur duurde en die uiteindelijk alsnog verloren ging. Hierdoor was het 

geplande traditionele afsluitingsdiner bij Mie Wah opeens ook het slachtoffer omdat twee spelers en de 
teamleider niet meer mee konden. En de grootste domper was het, al wel in de wandelgangen gehoorde, 

bericht dat Berend zijn laatste wedstrijd voor ons team heeft gespeeld. Zoals sommigen van u al wel weten, is 

Berend een aantal maanden geleden verhuisd naar Tiel. Het is natuurlijk volstrekt begrijpelijk dat het voor 
Berend heel lastig is om de interne competitie van onze club te spelen. Hij maakt gelukkig de huidige 

kroongroep gewoon nog af. Wij hopen natuurlijk allemaal dat hij de beslissing om ook niet meer voor het eerste 
uit te komen nog een keer wil overwegen. 

Dan de bizarre wedstrijd: We startten redelijk goed. Na een uurtje spelen stonden we overal redelijk tot goed. 

Nergens echt gewonnen of verloren, maar bijna overal wel comfortabel. Lennard speelde op het eerste bord 
tegen Joost van Ruitenberg (2318). Geen makkelijke tegenstander en Lennard had zwart. Joost dwong Lennard 

tot vervelende zetjes. Niet echt verontrustend, maar wel steeds vervelend. Op het tweede bord speelde Adel 
gelukkig weer. Dit keer tegen Joost van Rosmalen (2138). Adel had steeds wat ruimtevoordeel en de stand werd 

als een klein plusje gerekend. Mark zat deze keer op bord 3. Wim Koster (2132) was zijn tegenstander. De 

opening verliep gelijkwaardig. Rene Krul speelde op het vierde bord tegen Herbert van Buitenen (2127). Rene 
behandelde de opening voortvarend. Misschien was zijn opstoot op de koningsvleugel achteraf gezien wat 

optimistisch. Het kostte een pion en op dat bord kwam de balans later op de middag toch meer in het voordeel 
van zijn tegenstander te liggen. 

Berend speelde zijn laatste wedstrijd tegen Nathaniel Spaan (2089). Hij offerde, op zijn bekende wijze, een pion 
in de opening en moest vervolgens hard knokken. Toen hij remise aanbood op het moment dat hij de pion 

terugwon werd dat door Nathaniel aangenomen (0.5-0.5). 

Op bord 6 kwam Rik tegen Philip Westerduin (2002) goed uit de opening. Lang bleven alle stukken op het bord 
en pas na twee uur werd er een pionnetje op de a-lijn geruild. Toch was het beeld bij alle toeschouwers dat Rik 

eigenlijk best wel goed stond. Zo niet bij Rik zelf.... Hij dacht erover om remise aan te bieden omdat hij dacht 
minder te staan na een algehele afruil.  Net op het moment dat hij remise wilde gaan aanbieden deed zijn 

tegenstander een zet waarop Rik dacht... "Nou, toch nog maar even doorspelen" 

Piet speelde tegen Lucas Gortemaker (1989). Zijn naam dwarrelde steeds door mijn hoofd. Volgens mij heb ik 
zelf ooit nog eens tegen Lucas gespeeld toen hij als jeugdspeler bij Messemaker speelde. Inmiddels heeft Lucas 

zich tot een degelijke speler ontwikkeld en hij zette, in een worstelpartij waarbij de vele pionnen het een strijd 
op het middenveld maakten, Piet nogal onder druk. Jacques speelde op het laatste bord tegen Paul Tromp 

(1995). Die partij ontwikkelde zich in hoog tempo en de eerste keer dat ik rond de borden liep zag ik dat Paul al 
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een stuk tegen 2 pionnen had geofferd. Als een volleerde zwaargewicht bokser incasseerde Jacques de 
gevaarlijk uitziende aanval en neutraliseerde stapje voor stapje de aanval. Er bleef nog een technisch niet al te 

gemakkelijke opgave om de resterende stelling tot winst te brengen.... 

Tot zover ging het best wel goed. De nul die Lennard moest incasseren, omdat Joost opeens bijzonder hard 
door Lennards verdediging heen combineerde, was na de opening al een klein beetje ingecalculeerd (0.5-1.5). 

Na de gelijkstaande opening had Mark toch wat strategische voordeeltjes behaald en begon plotseling aan een 
hele directe koningsaanval. Het ging bijzonder hard en Mark scoorde de gelijkmaker (1.5-1.5).  Daarna bleef het 

een poosje stil.  

Jacques speelde zijn eindspel vlekkeloos uit en mocht zijn eerste 
overwinning dit jaar incasseren (2.5-1.5). Het is hem van harte 

gegund. Adel bleef goed staan, maar kwam in een eindspel 
terecht met lopers van zelfde kleur en twee symmetrische  

pionstructuren. Hij probeerde het nog even, maar kwam niet 
verder (3.0-2.0). Op dit moment begon het thuispubliek zich al 

een beetje rijk te rekenen. Piet had zijn moeilijke stelling weten 

om te buigen via een mooie flankaanval naar een kansrijke 
stelling. Rik had het goed ingeschat want hij kreeg veel aanval 

met zijn twee paarden en de toren op de 7e rij. Na hier en daar 
een pionnetje te hebben gesnaaid en wederom wat matdreigingen te hebben ingevlochten gooide Philip vol 

walging zijn koning om (4.0-2.0). Op dit moment was de eerste tijdcontrole net geweest en gebeurde het meest 

bizarre waarvan ik in lange tijd getuige was. 

Rene had zich staande weten te houden met een pion 

minder en zat op een bepaald moment heel veel op zijn 
notatievel te kijken. Hij stond een pion achter in een dame-

eindspel. Hij zei tegen zijn tegenstander: "ik ga de 
volgende zet doen", waarbij hij zijn dame van h8 naar h5 

zette, "en daarmee is er 3 keer dezelfde stelling op het 

bord en is het dus remise". Zijn tegenstander keek hem 
aan en zei dat hij daar niet zeker van was. "We zullen het 

moeten naspelen, maar dan moeten we wel de klok even 
stil zetten". Als teamleider was ik op dat moment aanwezig 

en waarschuwde de wedstrijdleider. De sympathieke arbiter 

Frans Peeters begaf zich naar de spelers en ze gingen 
samen de wedstrijd reconstrueren. En inderdaad, de 

slotstelling kwam voor de derde maal op het bord. Remise zou je zeggen dus.... Mis.... Volgens wedstrijdleider 
Frans was de procedure om de remise te claimen niet juist uitgevoerd. Wist u dat je eerst de zet MOET 

NOTEREN waarmee de derde keer de stelling ontstaat (Jazeker, terwijl sinds enige tijd het verboden is een zet 

te noteren voordat hij is uitgevoerd!!!) en die vooral NIET mag uitvoeren. Dan de remise moet claimen en dan 
de wedstrijdleider erbij moet halen. 

Rene wist dat niet. Niet vreemd, want ik denk dat van de 20.000 KNSB leden er nog geen 50 zijn die dat wel 
weten..... Het resultaat was dat de remise niet werd toegekend en dat Rene een tijdstraf kreeg van 2 minuten. 

Dit alles gebeurde zo rond zet 40. Inmiddels had Piet heel mooi gespeeld en stond veel beter. Hij dacht zelfs zo 
goed te staan dat hij een toren kon offeren om met twee 

verbonden vrijpionnen naar de winst op te stomen. Helaas berustte 

dat op een misrekening. 

Piet verloor er de partij nog door! (4-3). Daarna heeft Rene nog 

bijna 100 zetten gedaan en allemaal voor niets want hij verloor 
alsnog. De eindstand werd hierdoor (4-4). Het was voor RSR niet 

genoeg. Ze hadden moeten winnen en de concurrenten hadden niet 



mogen winnen. Dus alleen Rene verliest er wat ratingpunten door, en meer gevolgen had het niet. 

Nou dat was niet helemaal waar.... Pas om half acht was de wedstrijd klaar waardoor het voor mij niet meer 

mogelijk was om mee te gaan naar het diner :Wel heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat het een gezellig 

afscheid is geworden. Volgend jaar in ieder geval weer tweede klasse. Wie er ook volgend jaar meespelen is nog 
niet helemaal duidelijk, maar volgens mij blijft, op de grote aderlating van Berend na, het team in tact. 

We hebben best wel een moeilijk jaar gehad, zeker als je kijkt naar de invallers die we nodig hebben gehad. 

Gelukkig hebben we sterke invallers beschikbaar uit het tweede. En met de nieuwe spelers die we mogelijk 

beschikbaar hebben wordt het tweede alleen maar sterker. Er was overigens nog een mogelijkheid dat ons 

tweede, ondanks de nare affaire rond het kampioenschap, toch nog zou kunnen promoveren. Voor mij is het 
nog niet helemaal duidelijk wat de stand van zaken is, maar dat horen we snel genoeg. 

De invallers hebben in totaal 6 punten (3x winst, 6 maal remise, 4x verloren) uit 13 invalbeurten gehaald. Prima 
resultaat dus. Niet genoeg voor het kampioenschap want dan moet je zo'n 60 procent scoren, maar we zitten 

dichtbij. De persoonlijke scores zijn als volgt: 

  Dordrecht  Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N W % Brd kl  Rc TPR W-We 

1. FM Adel Omearat 2264 ½ ½ ½ - 1 0 - - ½ 6 3 50 2 2w 2201 2201 -0.508 

2. IM Mark Timmermans 2397 1 1 ½ ½ 1 0 1 1 1 9 7 78 2.2 1w 2188 2407 +0.234 

3. Rik de Wilde 2164 1 1 1 1 ½ ½ 0 0 1 9 6 67 2.9 1w 2149 2272 +1.327 

4. Lennard den Boer  2094 1 1 0 0 0 - - 1 0 7 3 43 3.6 1z 2164 2112 +0.077 

5. Rene Krul  2182 - 1 ½ 0 - ½ 1 ½ 0 7 3½ 50 4 1w 2121 2121 -0.583 

6. Berend Eikelboom  2110 1 0 0 1 - 1 ½ ½ ½ 8 4½ 56 4   2088 2133 +0.257 

7. Jan Willem Versloot  1907 - - - - 0 - - - - 1 0 0 6 1w 2064 1264 -0.291 

8. Hans Berrevoets  1917 - - - - - - ½ - - 1 ½ 50 6 1w 2012 2012 +0.130 

9. Iwahn Apon  1824 ½ - - - - 0 - 1 - 3 1½ 50 6.7 3z 2075 2075 +0.927 

10. Piet Pluymert  2012 0 1 ½ 0 - - ½ 0 0 7 2 29 6.7 1z 2054 1893 -1.093 

11. Marcel Pluymert  1933 ½ - - ½ 1 - - 0 - 4 2 50 7 2z 2026 2026 +0.499 

12. Jacques Hennekes  1939 - ½ 0 ½ 0 - ½ - 1 6 2½ 42 7.2 2z 2020 1960 +0.152 

13. Adri Timmermans 1857 - - - - - ½ 1 - - 2 1½ 75 7.5 2w 1968 2161 +0.803 

14. Johan van de Griend  1888 - - - - - 0 - - - 1 0 0 8 1z 1998 1198 -0.350 

15. John van de Laar  1758 - - - - ½ - - - - 1 ½ 50 8 1w 2135 2135 +0.406 

 

Naschrift: Door de ongelukkige nederlaag eindigde het eerste als zesde; anders was er ‘brons’ behaald! 

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 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dordrecht 2 (RSB 1e klas) 

 

Tweede wint volgens verwachting in Rotterdam 
Published on Saturday, 11 February 2017 18:41 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 67 

Het tweede vertrok zonder invallers naar Charlois, maar begon niet compleet aan de wedstrijd. Met het 7-tal 

werd toch een 5,5-2,5 overwinning behaald, die nog hoger had kunnen uitvallen. 

Helaas kwam kopman Iwahn niet opdagen; er was plots iets met zijn schoonmoeder (niet ernstig!) en vergat de 

hele wedstrijd. Geïnspireerd ging het team toch aan de slag, waarbij iedereen (!) gewonnen kwam te staan, niet 

geheel verwonderlijk gezien het ELO verschil. Marcel, Hans, Victor, Johan en Ben incasseerden het punt dan ook 
en Sander was hard op weg om dat te doen totdat hij pardoes zijn enige stuk (paard) door de zwarte loper liet 

slaan. Ton had daarvoor al zijn gebruikelijke remise aan laten tekenen: hij liet zijn zeer goede stelling verzanden 
in een toreneindspel met 3x dezelfde stelling.  

Ondanks deze tegenvallers is de spirit in het team hoog: Winnen van het sterke Schiedam en Overschie gaat het 

kampioenschap opleveren. We hebben het nog steeds in ons eigen hand ! 

Coach Ton 

 

Dordrecht 2 op Kampioenskoers 
Published on Wednesday, 08 March 2017 20:18 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 49 

Het tweede heeft na de zwaarbevochten overwinning op onze Schiedamse vrienden het kampioenschap nog 
steeds in eigen hand. Fide Meester John van Baarle en zijn teamgenoten gaven het zeker niet cadeau, zodat er 

laat op de avond nog een 3,5 - 3,5 op het scorebord stond. 

De laatste partij moest dus de beslissing brengen en dat kan je aan Ben wel toevertrouwen. In een open stelling 
stond hij duidelijk beter, maar hoe het precies verder moest? Gelukkig hielp de tegenstander met een foute 

damezet, die hij daarmee ook prompt verloor. Luid applaus volgde.  

Het begin van de avond verliep nogal desastreus. Sander op bord 5 was niet in goede doen om het maar 

voorzichtig te brengen. Na diverse remise aanboden te hebben geweigerd verloor hij een paard tegen loper-
eindspel roemloos.  

Op bord 1 had John van Baarle zich voorbereid op de Leeuw van Ton, maar de coach had Iwahn gewoon als 

kopman gehouden. Veel kon Iwahn met zwart niet verzinnen en al snel liep met name zijn damevleugel averij 
op. Geen schande natuurlijk. 

Tussenstand dus 0-2 en met drie keurige remises op de borden 2-4 van Marcel, Ton en Hans kwam de stand op 
1,5-3,5. Conclusie: onze 3 staartborden moesten onder die druk alles winnen. Topscorer Johan deed dat vlotjes 

en Viktor volgde, waarna Ben de matchpunten binnenhaalde. 

Op vrijdag 31 Maart (supporters !) moet het dus gebeuren tegen het even zo sterke Overschie.  

 

Dordrecht 2 (geen) Kampioen; Krankzinnig slot van uitstekend seizoen. 
Published on Wednesday, 05 April 2017 14:01 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 159 
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Hoewel Dordrecht 2 de laatste wedstrijd in Overschie keurig met 5-3 won en het feestje gevierd werd, kwam 
thuis al snel het bittere nieuws op de RSB-site: Jan Willem was volgens de RSB niet speelgerechtigd. Aldus werd 

de uitslag gewijzigd in 4-4 en waren we plotseling geen kampioen. 

HET BEROEP IS INMIDDELS AFGEWEZEN DOOR DE COMMISSIE VAN 5 ROTTERDAMMERS. 
Toch een verslag van onze 8 matadoren, die zonder verliespartij een prima teamprestatie neer hebben gezet: 

Coach Ton had als eerste de remise op het bord, wat een verrassing. Beide namen geen risico. 

Teamcaptain Johan gaf het goede voorbeeld door heel snel een gewonnen stelling op het bord te krijgen, die hij 

met vaste hand gedecideerd naar winst voerde. Er wordt gefluisterd dat er tijdens zijn operatie iets als narcose 

is toegediend...?!  Hierdoor mocht Sander in volkomen gelijke stand remise geven en keken we even hoe de 
witspelers Iwahn en Marcel hun mindere stellingen zouden behandelen. Dat deden ze beide voortreffelijk en ook 

zij haalden de remise binnen. 

De resterende partijen van Jan Willem, Victor en Ben stonden allen beter en plots had Jan Willem de winnende 

zet op het bord. Met de remises van Ben en Victor, die het nog even probeerde met zijn pluspion in het 

toreneindspel, kwamen we dus op die fraaie 5-3 uit. 

De 2 winnaars genoten zo van hun overwinning, dat de Clio van Johan half Rotterdam gezien heeft en we pas 

s'nachts thuis kwamen. Daar wachtte ons de onthutsende ontnuchtering. 

     

WE VOELEN ONS KAMPIOEN ! 

Captain Johan sleurde het team in eigen persoon naar de hoogste trede; ook persoonlijk in deze klasse RSB !! 



   Klasse 1B            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. De Willige Dame 1    7  11 33½ x  2½ 4½ 5½ 4  5½ 6½ 5  Kampioen 

2. Dordrecht 2          7  11 32½ 5½ x  4½ 4  4½ 3½ 5  5½ 

3. HZP Schiedam 1       7  8  30  3½ 3½ x  4½ 5  4  4  5½ 

4. Overschie 2          7  7  29  2½ 4  3½ x  5  3  5  6 

5. RSR Ivoren Toren 3   7  7  28½ 4  3½ 3  3  x  4½ 4½ 6 

6. Erasmus 2            7  7  28½ 2½ 4½ 4  5  3½ x  3  6 

7. WSV 1                7  5  26  1½ 3  4  3  3½ 5  x  6  degradeert 

8. Charlois Europoort 5 7  0  16  3  2½ 2½ 2  2  2  2  x  degradeert 

 
    Dordrecht 2             r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Iwahn Apon              1  1  0  0  -  0  ½  2½ 6 1.3    1866 1821 1881 -0.414

2.  Ton Slagboom            1  ½  ½  ½  ½  ½  ½  4  7 2.3 5z 1900 1863 1811 -0.199

3.  Marcel Pluymert         ½  0  1  1  1  ½  ½  4½ 7 2.4 5w 1922 1930 1826 +0.135

4.  Hans Berrevoets         ½  -  -  ½  1  ½  -  2½ 4 4      1896 1892 1801 +0.027

5.  Jan Willem Versloot     -  0  -  0  -  -  0r 0  2 4.7    1930 1198 1998 -0.835

6.  Sander Vogelesang       -  1  -  -  0  0  ½  1½ 4 4.8 2z 1932 1701 1792 -1.182

7.  Victor van Blommestein  1  -  1  -  -  -  -  2  2 5   2w 1770 2598 1798 +1.079

8.  Victor Koppelaar        0  1  ½  ½  1  1  ½  4½ 7 5.9 3z 1825 1842 1737 +0.189

9.  John van de Laar        -  -  ½  -  -  -  -  ½  1 6   1z 1762 1775 1775 +0.018

10. Johan van de Griend     -  1  1  ½  1  1  1  5½ 6 6.8 2w 1820 2129 1734 +1.828

11. Wim Jongeneel           ½  -  -  -  -  -  -  ½  1 7   1w 1877 1789 1789 -0.121

12. Ben Sitton              0  1  ½  ½  1  1  ½  4½ 7 8   1z 1825 1784 1680 -0.225  
 
 

Dordrecht 3 (RSB 2e klas) 
 

Dordrecht 3 wint met 6-2 van Fianchetto 2 
Published on Sunday, 15 January 2017 12:00 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 70 

Op dinsdagavond was Fianchetto op bezoek  in onze speelzaal na 1,5 uur spelen waren onze eerste twee borden 
al uitgespeeld. 

Adri Timmermans zorgde voor het eerst punt gevolgd door Victor van Blommestein, rond de klok van 22.00 uur 
haalde John van de Laar en Bert Dobber op bord 7 en 8 de punten binnen 4-0. Vervolgens haalde Henk 

Timmermans met zijn remise de match punten binnen,. Daarna werd de score uit gebouwd naar 6-2 door 
remise van Wim Jongeneel en een winst partij van Conchita Dwars,. Alleen Theo Jiskoot moest het onderspit 

delven, door dit resultaat staan we nu op een mooie 3e plaats.                                         Arie van Heeren 

   Klasse 2A            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. HI Ambacht 1         7  14 39  x  5  5  6  5½ 5  7  5½ Kampioen 

2. 3-Torens 1           7  12 34  3  x  5  5  6½ 5  4½ 5 

3. Krimpen a/d IJssel 3 7  8  31  3  3  x  3  4½ 5  7  5½ 

4. Dordrecht 3          7  8  30½ 2  3  5  x  3½ 6  5½ 5½ 

5. Shah Mata 2          7  6  26  2½ 1½ 3½ 4½ x  3½ 5  5½ 

6. Fianchetto 2         7  6  24½ 3  3  3  2  4½ x  4½ 4½ 

7. WSV 2                7  2  19  1  3½ 1  2½ 3  3½ x  4½ degradeert 

8. Barendr/IJ'monde 2   7  0  20  2½ 3  2½ 2½ 2½ 3½ 3½ x  degradeert 
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    Dordrecht 3            r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Victor van Blommestein 0  1  0  1  1  0  1  4  7 1   1z 1770 1867 1816 +0.907

2.  Adri Timmermans        1  1  -  -  1  -  1  4  4 2   2w 1767 2519 1719 +1.752

3.  Wim Jongeneel          -  -  ½  0  ½  0  ½  1½ 5 3   1z 1877 1585 1735 -1.933

4.  Conchita Dwars         ½  ½  1  0  1  -  0  3  6 3.8 4w 1766 1739 1739 -0.227

5.  John van de Laar       0  ½  0  1  1  0  ½  3  7 4.9 3z 1762 1635 1686 -1.216

6.  Arie van Heeren        0  0  1  ½  -  0  -  1½ 5 5   3z 1715 1566 1716 -0.996

7.  Henk Timmermans        0  1  1  -  ½  0  1  3½ 6 5   2z 1739 1732 1672 -0.019

8.  Thijs van Hoek         -  -  -  0  -  -  -  0  1 5   1w 1647 963  1763 -0.342

9.  Theo Jiskoot           1  ½  1  ½  0  0  1  4  7 6   1w 1720 1622 1570 -0.774

10. Wouter de Bruin        -  -  -  -  -  1  -  1  1 7   1w 1724 2458 1658 +0.409

11. Bert Dobber            1  1  1  0  1  1  0  5  7 8   1w 1704 1755 1593 +0.490  
 

 
 

Dordrecht 4 (RSB 1e klas) 
 

Dordrecht 4 zet de eindsprint in: 6,5-1,5 winst thuis tegen Fianchetto 4. 
Published on Saturday, 04 February 2017 23:50 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 65 

Dinsdagavond jl. ging het weer prima met het vierde. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan we derde met helaas 
nog slechts een kleine kans op meer. 

Na een wat kwakkelende start van het seizoen, is dit team onder de strenge, doch bezielende leiding van Erwin 
van Wingerden goed op stoom gekomen. We winnen nu alles met grote cijfers. Breed lachend, en voor de 

buitenwereld zonder enige twijfel aan eigen kunnen. 

Hoewel we slechts derde staan met 3 verliespunten,  vanwege een onnodig gelijkspel in Spijkenisse (fout van 

Otto) en een tevens onnodig verlies thuis (andere , overigens minstens even schuldige daders, niet nader te 

benoemen) tegen de huidige koploper RSV Ivoren Toren 4 . Wij hebben de meeste bordpunten uit vijf ronden: 
27 maar liefst. Concurrent,  en onze volgende tegenstander in een uitwedstrijd is Sliedrecht 4 . Zij verspeelden 

uit in Spijkenisse de tot dan nog ongeslagen positie. Zij verloren met 4,5 tegen 3,5 afgelopen vrijdag en staan 
nog op de tweede plaats. Gezien het feit dat wij naar Sliedrecht gaan op donderdag 23 februari, kunnen we hen 

misschien nog wel voorbij. Het kampioenschap lijkt echter wel verkeken, omdat we 3 punten achter staan op de 

Ivoren koplopers, die nog steeds de volle winst hebben na vijf ronden. Zij gaan minimaal ook nog 1 partij dik 
winnen is de verwachting. 

 
Afijn, de partijen van afgelopen dinsdag dan maar. Kort samengevat, aan de eerste drie borden een gelijkspel, 

de overige 5 borden wonnen met 5-0. Konden we daar maar altijd voor tekenen, het zou zo maar tot glorieuze 

kampioenschappen kunnen leiden. Korte impressie van de partijen:  
 

Bord 1: Wouter de Bruin is in een bloedvorm, ofwel ,hij bereikt binnenkort gewoon zijn ware speelsterkte. Ik zat 
naast hem, Wouter dacht ruim 13 (!!) minuten na over zijn antwoord op de witte zet 1: b4, als dat geen pure 

klasse is…Wouter kent de oerang oetang (Sokolski) niet, was het verweer, of in elk geval niet goed genoeg. 
Wouter spreekt zelf ´over een matige opening, vervolgens positioneel dichtgeschoven en met een aanval op de 

vijandelijke koningsvleugel, de aanval op mijn damevleugel gepareerd. Een paar tactische momentjes en een 

tegenstander die op mijn tijd speelde, zorgden voor de winst`. In de top tien staat onze Wouter samen met een 
andere Wouter van RSV (what’s in a name ?) met 4,5 uit 5 bovenaan met een TPR van maar liefst 2050. 

 

Bord 2: Otto van Haren: ik trof een tegenstander die uitermate goed op de hoogte was van de sjablone 

siciliaanse zetten voor zwart in de opening. Zodanig zelfs dat er nergens een voordeeltje te behalen viel voor 

wit. Na een aanbod van de ietwat markante tegenstander om 20.30 uur (!!) al een keer te hebben afgeslagen in 
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de hoop op meer voor het team, kon Otto op een gegeven moment niet veel anders dan zelf remise aan te 
bieden. Het stond toen echter al wel 3-0 met kans op (veel) meer bij het langslopen van de rest van de partijen. 

Achteraf heeft aandachtige observator, en onze goede vriend Thijs van Hoek, nog even bewezen dat we best 

gemakkelijk met een half punt minder hadden kunnen winnen bij het per sé naar winst willen forceren van 
Otto’s stelling……. 

 

Bord 3: Ton Hobé: Ton stond, en staat nu nog steeds, ook in de top 10 van deze klasse qua prestatie, maar had 

dinsdag een zeer moeilijke avond tegen een Belgische tegenstander. Awel zunne, niet te lang aan terugdenken 

menneke Ton, ge staat juust nog steeds met 3,5 uit 5 op een zeer schoon plekske met 1657 ELO prestatie. Ton 
verloor dus, wel als enige helaas,  van een erg goed spelende tegenstander. 

 

Bord 4: Arend van Grootheest: Tja, Arend onze bloedeigen voorzitter, speelt extern zeer geconcentreerd en 

daardoor dus ook heel goed. Hij had, gaf hij door,  een plan met druk zetten op de vijandelijke koningsstelling, 
en als afleiding druk over de c lijn. Wie wil dat niet, vraag ik u dan ? Ook Arend vinden we terug op de vijfde 

plaats in de top tien van deze klasse met een prima 4 uit 5 met een TPR van 1772. Suggesties van omstanders, 

na afloop,  voor een snellere winst met het opschuiven van pion d5 werden door Arend minzaam, en zoals altijd 
vriendelijk lachend, maar tevens vrij meedogenloos verworpen en weerlegd. 

 

Bord 5: Wim van Noort: Wim had een makkie dinsdagavond, kwam al snel materiaal voor en de winst kwam 

nergens in gevaar. Heeft momenteel een groot intern-extern verschil, gelukkig voor het vierde team is dit in het 

voordeel van de externe prestaties. Met 3 uit 4 presteert Wim best goed  op 1700 en een beetje. 
 

Bord 6 Erwin van Wingerden: Erwin geeft door dat hij een solide partij heeft afgeleverd, waarbij wit elke kans 
nam om af te ruilen, dat lijkt op de Fianchetto teamstrategie bij bord 2. Erwin kwam met zwart echter steeds 

beter te staan, zeker na een pionwinst. Na enig manoeuvreren pakte Erwin’s tegenstander ook nog een 
vergiftigde pion, hetgeen leidde tot een kwaliteit en een pion voor. Hier gaf de tegenstander van Erwin maar op. 

Erwin, de captain,  heeft met 2,5 uit 3 partijen een prima TPR van ruim boven de 1600. 

 

Bord 7: Dick Groot: gelukkig won Dick weer eens met een partij uit 1 stuk. Steeds beter gestaan, nergens in 

gevaar geweest, en met 2 uit 4, doet Dick het nu ook prima: hou vast  nu Dick!! 
 

Bord 8: Gert Zwartjes: onze ex-voorzitter is vanuit erg goede stellingen nog wel eens te vredelievend. 

Waarschijnlijk komt dit door het zeer sociale , maar ook wel wat bejaarde Klokkelaergevoel. Daar, in die 
Klokkelaercompetitie,  staat Gert nu wel bovenaan, maar daar worden af en toe partijen vanwege het goede 

gevoel en onderlinge warmte, brrrr,  maar remise gegeven. Dit in tegenstelling tot de vaak botte en bloedige 
oorlog, waarin de gemiddelde schaker van onder de 65 jaar zich doorgaans bevindt. In deze externe partij 

waren hier ook wel weer voortekenen van, maar Gert had zoveel voordeel (langere tijd een toren meer), dat de 

winst ook hier, en voorwaar nu niet eens met tegenzin, werd binnen geroeid. Einduitslag dus 6,5 tegen 1,5. 
 

Op naar Sliedrecht uit teamleden !!!. Komende tijd gaan we op ruim tijd naar bed, en elk vrij moment 
bestudeert u als vanzelfsprekend, zowel de Zwarte-,  als de Witte Leeuw. Veel meer dan die roofdieropening  

weten ze in ons bevriende baggerdorp goedbeschouwd niet. Dat mag namelijk niet van het opperhoofd en 
(mede) erfgoedhouder en auteur van die opening , Jerry van Rekom, voorzitter van Sliedrecht. Probeer de 

lekkere Belgische biertjes daar pas na winst te nuttigen, en de door mij persoonlijk ervaren Sliedrechtse 

vriendelijkheid,  pas na de gunstige afloop te retourneren !!! 
Otto van Haren 

 



Dordrecht 4 speelt gelijk tegen Sliedrecht 4 in een februaristorm. 
Published on Sunday, 05 March 2017 21:01 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 19 

Donderdagavond j.l. waaide het best wel een beetje. Aanvankelijk had ik aangekondigd te gaan fietsen, maar 
omdat Arend dat als rechtgeaarde en bezorgde voorzitter echt niet goed kon vinden, toch maar met hem 

meegereden. De heenweg was waarschijnlijk goed en onbehoorlijk snel gegaan, terug over de spoorbrug fietsen 
met windkracht 17 tegen, zou met het weer van donderdag op een zelfmoordpoging kunnen lijken. 

Van tevoren werd ons door teamcaptain Joost Stoker keurig medegedeeld dat er een ventilatieklepje aan het 

gebouw ‘De Havik’, met deze windsnelheden wel eens wat herrie zou kunnen maken. Naar later bleek was dat 
een understatement. Het was werkelijk net alsof de plaatselijke drumband, enkel en alleen met bekkens aan een 

eindeloze oefening was begonnen. Nou ja, daar hadden we allemaal last van natuurlijk, geen excuus voor de 
verliezers van de partijen in elk geval. Bij binnenkomst bleek de opstelling van de opponent iets gewijzigd op 

enkele plaatsen, vast gedaan om ons in verwarring te brengen.  

Het ontlokte Otto de achteraf vrij stompzinnige 
opmerking dat Yaro (van Beest, 1394 Elo) ‘zeker werd 

opgeofferd aan bord 2’. Buiten het feit dat dit getuigt 
van weinig zelfkennis, dan wel een schromelijke 

zelfoverschatting, was ik aan bord 2 dus als eerste 
klaar, helaas wel met een vette 0. Na een goed 

gelukte opening met duidelijk voordeel voor mij met 

zwart, zag ik een mooie aanval met na f5, zelfs ook 
nog g5, een keurige, vrijwillige ontbloting van de 

eigen koningsstelling. De jeugd leert dat tenslotte al, 
centrum bezetten, stukken ontwikkelen én koning 

veilig……. Foto sc Sliedrecht 

Toch was het achteraf helemaal niet erg geweest, als 
ik maar mijn idee had doorgezet en niet in een 

tussendoor pionoffertje was getrapt. Het eigen plan gewoon uitvoeren met g4 doorschuiven, had op diverse 
manieren naar mat geleid, zagen Yaro en ik samen achteraf. Zoals het nu ging was het door het prima 

tegenspel van de sympathieke Yaro (308 Elopunten minder) onvermijdelijk stukverlies en vrij vlot daarna dame 
verlies, totaal uit.  

Gelukkig was Dick Groot aan bord 8 snel na dit debacle ook klaar en won zijn partij overtuigend met 2 pionnen 

extra, en het daarmee keurig afmaken van de partij. Aan bord 1 had ik kunnen volgen hoe Wouter de Bruin al in 
de opening heel goed kwam te staan door een loperoffer op f7 tegen Kees van der Does met pionwinst en het 

niet meer kunnen rokeren van zwart. In de loop van de partij kwam zwart echter heel goed uit de problemen en 
kwam steeds gelijkwaardiger te staan met prima tegenspel. Dit is wat Wouter er zelf van schrijft:  

‘Ik kwam uit de opening met een ontwikkelvoorsprong, een pion, en mijn tegenstander mocht niet meer 

rokeren. Dit doordat een al niet goede variant van het spaans (Na Lb5 Pd4) nog slechter werd uitgevoerd door 
mijn tegenstander, en ik een trucje had met Lxf7. Helaas heb ik daarna niet precies genoeg gespeeld en 

onderschat dat mijn tegenstander tegenspel kon creëren op mijn dame, waarmee ik van plan was hem klem te 
zetten. Achteraf gezien het verkeerde idee, en mijn voordeel dus kwijtgeraakt. Het werd een partij met hele 

lange varianten, veel rekenen, valkuilen en tactiek, maar objectief gelijk. Het eindspel in tijdnood was een 

toreneindspel waarin ik een philidor verdediging had, maar dan had ik nog 2 verbonden vrijpionnen op g3 en h3. 
Ik kon er niet meer van maken dan remise, en ben eigenlijk erg nieuwsgierig of dit in theorie winst zou zijn. 

Volgens mij had ik het kunnen winnen als zwart de fout had gemaakt om zijn pion op te spelen naar d2, maar 
was het met die pion op d3 remise. Van het weekend dat eindspelboek van Dvoretsky weer eens uit de kast 

halen. Als iemand deze stelling kan oplossen en mij kan laten zien op de club dat het meer is dan remise, houd 
ik me aanbevolen! (Zwart: Pion d3, Ta2, Ke3, Wit: Kd1, Td8, pion g3, h3)’.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/414-dordrecht-4-speelt-gelijk-tegen-sliedrecht-4-in-een-februaristorm
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/414-dordrecht-4-speelt-gelijk-tegen-sliedrecht-4-in-een-februaristorm?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=5fd4c7fab534b8ccd27598983672f9caacd133ee


Erwin van Wingerden, de captain van het vierde, had geen gemakkelijke avond aan bord 6 tegen vriend Vis. 
Peter Vis, in Sliedrecht zelf beter bekend als Pierre Poisson, zat voor zijn doen aan een laag bord, maar had een 

sterk (-er) eindspel tegen Erwin vanuit een eerder gelijkwaardige stand. Hierdoor stonden we weer achter met 

2-1. Arend won aan bord 3 een goede partij van Henk Prins, de probleemcomponist van Sliedrecht. De 
schaakproblemen die onze Arend voorschotelde waren Henk in dit geval te machtig.  Arend staat net als Wouter 

met 5 uit 6 bij de eerste 3 spelers van onze klasse, prima gedaan dus. Gert Zwartjes maakte met loper/toren, 
tegen toren en 2 gevaarlijke pionnen geen fout, en nam het remiseaanbod van Andre van Dieën na overleg met 

de captain maar aan. Wim van Noort speelde weer een heel sterke partij met geen kansen voor de 

tegenstander. Met vaste hand werd de winst gepakt. Ton Hobé verloor echter helaas aan bord 4, het bord waar 
Jaap Euser achter gekropen was in plaats van zijn ‘normale’ bord 2. Jaap scoort ook erg goed in deze klasse, hij 

is een van de puntenmachines van het team dat nu nog steeds tweede staat. Boven ons team, en achter de na 
deze avond bekende kampioen RSV Ivoren Toren 4. Wouter de Bruin maakte namelijk remise aan bord 1 

waardoor de uitslag op 4-4 werd vastgelegd.  Sliedrecht 4 speelt hun laatste partij tegen de kampioenen. De 
wedstrijd  van donderdag is weer in een goede sfeer verlopen bij onze vriendelijke buren, en de biervoorziening 

met een heuse aparte bierkaart was weer OK. 

Wij kunnen overigens Sliedrecht (1 puntje voor ons) nog steeds voorbij, als zij gelijkspelen of verliezen van de 
kampioenen. Als wij dan zelf de laatste thuiswedstrijd gewoon winnen, zullen we hen voorbijgaan omdat we nu 

al 3 bordpunten meer hebben. Resumerend: bijna allemaal, behalve ondergetekende, naar vermogen en Elo 
gepresteerd, 4-4 tegen die aardige buren is ook prima.                                        Verslag: Otto van Haren 

   Sliedrecht 4             1553 - Dordrecht 4              1618 4  - 4 

1. Kees van der Does        1723 - Wouter de Bruin          1724 ½  - ½ 

2. Yaro van Beest           1394 - Otto van Haren           1702 1  - 0 

3. Henk Prins               1645 - Arend van Grootheest     1657 0  - 1 

4. Jaap Euser               1625 - Ton Hobe                 1548 1  - 0 

5. Martin Prins             1491 - Wim van Noort            1747 0  - 1 

6. Peter Vis                1620 - Erwin van Wingerden      1437 1  - 0 

7. Andre van Dieën          1486 - Gert Zwartjes            1595 ½  - ½ 

8. Hans Vink                1438 - Dick Groot               1530 0  - 1 

 
NB: Geweldig verslag op site van Sliedrecht. Halen er met hun welnemen het volgende eruit: 

 

El clasico eindigt in puntendeling 
 
Geplaatst op 26 februari 2017 door Joost Stoker 
SLIEDRECHT – Afgelopen donderdag stond er weer een heuse klassieker op de agenda: het vierde team van 

de Schapenkoppen kwam op bezoek om de strijd aan te gaan met ons aller vierde. Beide teams waren er klaar 

voor; onze Dordtse vrienden arriveerden met de sterkste formatie. Sliedrecht 4 startte uiteraard weer met de 
basisopstelling en had zin om het weer eens tegen een sympathieke tegenstander op te nemen. Het werd een 

mooie kraker. 
 

 Beide besturen hebben na afloop dan ook besloten de wedstrijden tussen 
Sliedrecht en Dordrecht niet meer als risicowedstrijd te beschouwen. 

 

Dordrecht 4 (1618) wint met grote cijfers van 3 Torens 2 (1345) en promoveert 

!!!! Published on Saturday, 25 March 2017 12:23 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 128 

Dinsdagavond liep het weer eens op rolletjes voor Dordrecht 4. Na een, door voorzitter Arend van Grootheest  

afgeroepen, keurige en respectvolle stilte in beide zalen wegens het overlijden van erelid en ex- voorzitter Jan 

http://www.schakendsliedrecht.nl/2017/02/26/el-clasico-eindigt-in-puntendeling/
http://www.schakendsliedrecht.nl/author/joost-stoker/
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/418-dordrecht-4-1618-wint-met-grote-cijfers-van-3-torens-2-1345-en-promoveert
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/418-dordrecht-4-1618-wint-met-grote-cijfers-van-3-torens-2-1345-en-promoveert
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/418-dordrecht-4-1618-wint-met-grote-cijfers-van-3-torens-2-1345-en-promoveert?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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Flach, begonnen wij vol goede moed aan de klus. Zelf winnen en dan hopen dat de kampioen wint of 
gelijkspeelt de vrijdag hierna tegen Sliedrecht kon nog promotie betekenen tenslotte.Een van onze 

tegenstanders gaf voor het begin aan dat zij al lang blij waren met het lijfsbehoud in deze klasse gezien de lage 

gemiddelde Elo rating. 

Otto opende aan bord 2 met de witte stukken, vrij snel spelend, de score tegen een zeker net zo snel 

antwoordende tegenstander. Mark Timmermans, natuurlijk wel hartstikke tof dat onze IM zelfs even bij het 
4e  komt kijken hoe het er voor staat, had na afloop nog wel een nauwelijks subtiele kanttekening om de euforie 

over die winst enigszins te temperen. Otto miste namelijk op zet 17 mat in 3 zetten. Hij speelde wel op exact 

hetzelfde mat, maar de simpele zet Dxf5 schaak met mat in 3 was kennelijk ietwat teveel gevraagd.  Maar goed, 
met later een kwaliteit en 2 pionnen meer voor Otto,  vroeg zijn tegenstander netjes of het goed was dat ze nog 

even doorspeelden. Natuurlijk mocht dit, en zoals het nu ging was het mat op zet 48 ipv op zet 19, ook gewoon 
een punt waard hoor Mark. Ruim voor 21.30 uur is zo’n voorsprong toch altijd lekker, en binnen een half uur 

daarna hadden zowel Wim van Noort (bord 4) als Ton Hobé (7) hun partij ook gewonnen en diende een grote 
overwinning zich al aan. De tegenstander van Wim bood remise aan, direct na de zet die een stuk verloor. Wim 

nam het aanbod liever toch maar niet aan, en won daarna gemakkelijk. De tegenstander van Ton overzag dat 

de dreiging van een mat in 1 echt niet werd opgeheven door zijn koningszet. Best leuk voor Ton om te zien dat 
zijn tegenstander de 1000 Elopunten net niet aantikt, maar goed, die van Otto had niet eens een getal. Voor 22 

uur al 3-0 en gezien de andere bordstanden kans op meer. Gert Zwartjes stond op bord 6 echt al heel lang een 
vol stuk voor tegen een stoïcijns doorspelende tegenstander. Het onvermijdelijke, en dus nogal lang uitgestelde 

punt kwam later op de avond binnen. Gert speelde het zeer rustig, bekwaam en dus ook nauwkeurig uit. Arend 

had aan bord 3 helemaal geen gemakkelijke avond en vroeg aan Otto of hij remise aan mocht bieden. Natuurlijk 
mocht dat niet gezien de stand van de rest, maar nog meer vanwege de topscore positie van Arend in deze 

klasse. Hardnekkig weigerend om met de zet Dh4 te spelen, ook na afloop in de analyse met zijn tegenstander 
die daar best bang van was, won Arend zijn partij toch in goede stijl. Hij is met 6 uit 7 topscoorder van dit team 

geworden en tweede in de scorelijst van deze klasse. Het voorzitterschap heeft in elk geval voor de externe 
prestaties nog geen invloed op Arend’s  schaakniveau, chapeau !! Dick Groot won ook met enig gemak van zijn 

tegenstander aan bord 8. Teamcaptain Erwin van Wingerden won zijn partij op plekje 5 met een mooie paardzet 

naar veld b3 met een duidelijke overbelasting van de dekking achterin op de damevleugel van wit. Op ‘precies 
het juiste moment gespeeld’  volgens Erwin, toen Otto vroeg of die niet eerder al kon die zet. Na afloop hoorde 

ik dat Dick en schoonzoon Erwin sinds kort training krijgen van onze eigen Lennard den Boer. Het lijkt nu al zijn 
vruchten af te werpen zou ik bijna zeggen. 

Tja, dan alleen Wouter de Bruin nog aan bord 1 met zwart. Wat een seizoen voor Wouter tot nu toe, zowel 

intern als extern scoort hij er lustig op los en zijn rating gaat razendsnel richting de 1800+. Vanaf het begin zat 
Wouter er nu voor een keertje niet echt goed in. Speelde naar eigen zeggen zeer matig en kwam al snel 

behoorlijk slechter te staan. Hij knokte zich overigens best nog aardig terug in de partij, maar uiteindelijk 
beslisten de vrije a en b pion van de opponent. Nou ja, niet leuk voor Wouter, maar zijn score van 5 uit 7 aan 

bord 1 is nog steeds prima natuurlijk. Voor de tegenstrevers was de eer hiermee gered. De einduitslag 7-1 is 

gezien de verschillen in rating niet echt een verrassing, maar toch hadden zij al wel 6 matchpunten verzameld, 
o.a. gewonnen van Spijkenisse waar wij 4-4 tegen hebben gespeeld. 

Vrijdagavond hebben de reeds kampioen zijnde RSR Ivoren Toren 2 en Sliedrecht 4 tegen elkaar gespeeld en 
het gehoopte puntverlies kwam er: 4-4. Hierdoor hebben wij de tweede promotieplaats te pakken genomen met 

10 matchpunten en maar liefst 38 bordpunten, 6 meer dan Sliedrecht die punt gelijk zijn geëindigd. Verloren van 
de kampioen, gelijk gespeeld tegen de nummers 3 en 4, de rest keihard, meedogenloos,  en soms onnodig 

gemeen grijnzend gewonnen met grote cijfers. Dordrecht 4 speelt dus volgens seizoen in de 2e klasse RSB, net 

als onze vrienden van Dordrecht 3 die zich in die klasse best aardig hebben gehandhaafd. Een goede mix lijkt 
dan wel aanbevolen.  Dat kan ook best doordat enkele leden zich bijzonder goed hebben doorontwikkeld dit 

seizoen. Wouter de Bruin en Rick Jelier zijn daarvan de goede voorbeelden. Zij plaatsen zich waarschijnlijk 
moeiteloos voor Dordrecht 3 of misschien nog wel een stapje hoger. Thijs van Hoek gaat ook weer als vanouds, 

en misschien doet onze vers afgestudeerde microbioloog  MSc Martijn Rijneveen dan ook weer mee ? Erwin van 

Wingerden is ook meer waard dan zijn externe getal tot nu toe aangeeft, kijk maar eens naar zijn interne 
progressie.  Nou ja, de indeling van Dordrecht 3 en 4  is later dit jaar aan de extern wedstrijdleider uiteraard. 

Maar versterking van de gemiddelde Elo is voor Dordrecht 4 wel noodzakelijk om die 2e klasse te overleven, c.q. 
niet meteen weer na een mogelijk wat chagrijnige verlopend seizoen te degraderen. Voor nu: breed lachen en 

de borst trots vooruit, goed gedaan mannen !! Overzicht uitslagen dinsdag 21 maart: 



   Dordrecht 4              1618 - 3-Torens 2               1345 7  - 1 

1. Wouter de Bruin          1724 - Arjen Hofman             1618 0  - 1 

2. Otto van Haren           1702 - Hans van der Burg             1  - 0 

3. Arend van Grootheest     1657 - Patrick Smaal            1456 1  - 0 

4. Wim van Noort            1747 - Cok van Grevenbroek      1559 1  - 0 

5. Erwin van Wingerden      1437 - Hans Kunnen              1269 1  - 0 

6. Gert Zwartjes            1595 - Jan Breugem              1374 1  - 0 

7. Ton Hobe                 1548 - Giovanni Netten          995  1  - 0 

8. Dick Groot               1530 - Jaysen Boedhram          1141 1  - 0 

 

   Klasse 3B           N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. RSR Ivoren Toren 4 7  13 35½ x  4½ 4  5  5½ 5  5½ 6  Kampioen  

2. Dordrecht 4        7  10 38  3½ x  4  4  7  6  6½ 7  Promotie  

3. Sliedrecht 4       7  10 32  4  4  x  3½ 6  4½ 5  5 

4. Spijkenisse 4      7  9  31  3  4  4½ x  3½ 5  5½ 5½ 

5. 3-Torens 2         7  6  22  2½ 1  2  4½ x  2½ 4½ 5 

6. HI Ambacht 2       7  4  27  3  2  3½ 3  5½ x  3½ 6½ 

7. Fianchetto 4       7  4  23  2½ 1½ 3  2½ 3½ 4½ x  5½ degradeert 

8. SOF/DZP 3          7  0  15½ 2  1  3  2½ 3  1½ 2½ x  degradeert 

    Dordrecht 4              r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Adrie v.d. Willigen      0  -  0  -  -  -  -  0  2 1      1564 844  1644 -0.807

2.  Wouter de Bruin          1  1  1  ½  1  ½  0  5  7 1.3 1w 1724 1842 1680 +1.078

3.  Otto van Haren           0  1  1  ½  ½  0  1  4  7 2.4 1w 1702 1560 1509 -1.437

4.  Martijn Rijneveen        -  -  -  1  -  -  -  1  1 3   1w 1478 2198 1398 +0.390

5.  Arend van Grootheest     1  1  0  1  1  1  1  6  7 3.7 1z 1657 1842 1537 +1.459

6.  Wim van Noort            1  1  0  -  1  1  1  5  6 4.8 2w 1747 1793 1516 +0.336

7.  Ton Hobe                 ½  1  1  1  0  0  1  4½ 7 5.3 3z 1548 1555 1451 +0.403

8.  Gert Zwartjes            ½  ½  ½  1  1  ½  1  5  7 6.3 3w 1595 1576 1415 -0.115

9.  Erwin van Wingerden      -  ½  -  1  1  0  1  3½ 5 6.4 5z 1437 1532 1382 +0.667

10. Dick Groot               -  0  0  1  1  1  1  4  6 7.5 2w 1530 1448 1325 -0.499

11. Elroy Peters             0  -  -  -  -  -  -  0  1 8   1z 1447 692  1492 -0.437  

Resultaten seizoen per speler:       1. Wouter de Bruin:       5 uit 7  71%    2. Otto van Haren:   4 uit 7  57% 

3. Arend van Grootheest:  6 uit 7 86%   4. Wim van Noort:    5 uit 6  83% 

5. Erwin van Wingerden:  3,5 uit 5 70% 6. Ton Hobé:         4,5 uit 7 64% 

7. Gert Zwartjes:             5 uit 7   71%  8. Dick Groot:          4 uit 6  67% 

Adri van der Willigen 95 jaar, speelde nog twee keer mee als kopman, 

verloor beide partijen en helaas ging het ook echt niet meer. Fysiek gezien 
dan, met zijn scherpe aandacht voor de andere teamleden en hun prestaties 

was nog niets mis. Invallers waren slechts 2 keer nodig omdat we 

aanvankelijk met 9 personen waren.( inclusief de heer van der Willigen).       
Verslag: Otto van Haren 



Naschrift van uw webmaster: Daarbij ook nog een compliment voor Otto. De verslagen van het vierde zijn 
steeds weer een genot om te lezen. 

 

Dordrecht 5 (RSB 4e klas) 
 
    Dordrecht 5              r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Rick Jelier              1  1  0  1  0  0  1  4  7 1   1z 1478 1725 1674 +2.140

2.  Anton de Maertelaere     0  0  ½  0  1  0  0  1½ 7 2   1w 1620 1400 1626 -1.952

3.  Dick Nugteren            1  ½  0  0  ½  1  1  4  7 3   1z 1492 1643 1592 +1.431

4.  Elroy Peters             ½  0  0  0  0  0  ½  1  7 4   1w 1447 1269 1574 -1.326

5.  Henk Monster             ½  -  ½  -  ½  -  ½  2  4 5   4z 1484 1470 1470 -0.078

6.  Johann Hauser            -  0  -  0  -  0  -  0  3 5.7 1z 1566 806  1606 -1.339

7.  Hans Boersma             0  0  1  -  ½  1  ½  3  6 5.7 6w 1365 1492 1492 +0.973

8.  Henk Barends             0  ½  ½  0  0  ½  1  2½ 7 6.9 3z 1410 1347 1451 -0.620

9.  Peter Fafié              ½  1  1  ½  1  1  0  5  7 7.9 3w 1105 1591 1429 +4.068

10. Aart Harms               -  -  -  0  -  -  -  0  1 8   1z 1142 765  1565 -0.069  
 
Dordrecht 6 (RSB 4-tallen 2A) 

 

Eerste viertal verliest eervol in Rotterdam 
Published on Saturday, 11 February 2017 18:28 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 22 

Op vrijdag 10 februari speelde het 1e viertal een uitwedstrijd tegen het viertal van Charlois Europoort, op de 

zelfde avond speelde ook het 2e team tegen Charlois Europoort 5. Waar het 2e een gemiddelde rating 

tegenstand had van 1600, speelde het viertal tegen een gemiddelde rating tegenstand van 2000; de eerste drie 
borden gemiddeld 2073 tegen 1753 van ons. 

 Desondanks werden we niet afgedroogd, alleen Anton de Maertelaere heeft de gehele partij minder gestaan op 
bord 4. Toch kwam de eerste nederlaag op bord 1 waar Victor van Blommestein een stuk verloor en gelijk kon 

opgeven. Daarna volgde Anton (0-2). Henk Timmermans op bord 2 belande in een toren eindspel met een 
mooie remise als eind resultaat. 

Arie van Heeren op bord 3 speelde een solide partij, had voor een sensatie kunnen zorgen, maar heeft de winst 

zet gemist, kwam uit eindelijk uit in ongelijke loper eindspel met een pion meer, wat in remise eindigde. Met als 
eind resultaat een 3-1 nederlaag. 

Captain Arie van Heeren 

   Viertallen 1A         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7 

1. RSR Ivoren Toren V1   5  7  14  x  2  3  .  4  3½ 1½ 

2. Charlois Europoort V1 5  7  13½ 2  x  1½ 3  4  3  . 

3. 3-Torens V1           5  6  10  1  2½ x  2  .  2  2½ 

4. Erasmus V1            5  6  10  .  1  2  x  2  2½ 2½ 

5. Spijkenisse V1        5  4  7   0  0  .  2  x  2  3 

6. Dordrecht V1          6  3  9   ½  1  2  1½ 2  x  2 

7. Fianchetto V1         5  3  8½  2½ .  1½ 1½ 1  2  x 

 

Dordrecht V1           1 2  3 4  5  6 W N Brd KlKNSB TPR RaTg W-We 

1. Koos Abee              0  -  ½  -  0  -  ½  3 1   3z 1916 1580 1856 -1.247 

2. Victor van Blommestein 0  ½  ½  0  0  1  2  6 1.5 6w 1770 1747 1870 -0.274 

3. Ton Slagboom           -  0  -  -  -  -  0  1 2   1z 1900 1185 1985 -0.383 

4. Henk Timmermans        1  -  ½  ½  ½  1r 2½ 4 2.6 4z 1739 1878 1787 +0.691 

5. Arie van Heeren        -  0  -  ½  1  0  1½ 4 3.3 4w 1715 1804 1896 +0.348 

6. Anton de Maertelaere   1  0  ½  0  -  0  1½ 5 4   1z 1620 1589 1739 -0.236 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/407-eerste-viertal-verliest-eervol-in-rotterdam
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/407-eerste-viertal-verliest-eervol-in-rotterdam?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=a144135545f03f2368cc2fe8469f824ac2ed38f6


Dordrecht 7 (RSB 4-tallen 2C) 
 

Dordrecht V2 begint jaar goed. 3,5 - 0,5 tegen 3-Torens V2 
Published on Sunday, 15 January 2017 13:45 | Written by Elroy Peters |  |  | Hits: 60 

Dinsdag 10 Januari jl. was het zover. De eerste externe partij van het jaar 2017 voor Dordrecht V2. 
We wisten van te voren niet wat ons te wachten stond, maar we waren vast beraden om te winnen. 

Aan bord 1 speelde Hans Boersma die een vrij agressief spel speelde. Van te toveren had Hans een mooi 
strategie bedacht voor als zijn tegenstander siciliaans zou spelen, maar helaas speelde zijn tegenstander toch 

iets anders.  

Dit tegenvaller hield hans niet tegen en bij de eerste de best onoplettendheid van zijn tegenstander wist Hans 
een mooi vork schaak te geven met zijn paard en won hiermee een hele Dame. Niet lang hierna was het spel 

over. 1 - 0 voor Dordrecht. 

 

Aan Bord 3 was invaller Robert van Herk. Robert die is steeds beter aan het spelen en dat kun je merken. Door 

een goede opening strategie, goed na te denken bij alle zetten en toch een beetje agressief spelen, wist Robert 
na een goed gevochten partij zijn tegenstander schaakmat te zetten. 2-0 voor Dordrecht V2 

Aan Bord 4 hadden we nog een invaller, Cor Vossen. Cor die heeft ook een mooi partij gespeeld. Achteraf 
hebben we na gekeken en blijkt dat de tegenstander van Cor net een paar punten meer heeft dan Cor qua 

rating. En dat kun je ook zien aan het resultaat. De 2 spelers hebben na een hard gevecht ervoor gekozen om 

het partij op remise te houden. 2,5 - 0,5 voor Dordrecht V2. Dankzij deze remise was de winst van Dordrecht V2 
al gegarandeerd. Maar er moest nog 1 partij... 

Aan bord 2 speelde Elroy Peters, ons laatste en langst durende partij. Toen iedereen om 22:00 al klaar was met 
hun partij zat Elroy nog te knokken. Elroy kwam best slecht uit zijn opening, maar nadat beide kanten 

verschillende fouten hadden gemaakt wist Elroy alleen 1 pion achter te komen. Op een bepaalde moment bijna 
in het eindspel wist Elroy door een fout van zijn tegenstander een Toren voor te komen. Nu was het alleen maar 

een kwestie van een pion promoveren en mat te geven. Dit bleek moeilijker dan eerst gedacht, maar uiteindelijk 

rondt 22:35 was het gelukt en was ook dit partij positief afgerond: 3,5-0,5 voor Dordrecht V2 

 Mooi gedaan mannen en veel dank aan onze 2 invallers! Elroy 

 
 

Dordrecht 8 (RSB 4-tallen 2A) 
 

Het derde viertal verliest met 3-1 van RSR 
Published on Saturday, 11 February 2017 12:12 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 10 

Op vrijdag 3 februari speelden we tegen de Ivoren Toren uit Rotterdam. Het team was duidelijk te sterk voor 
ons. Zowel Henk Barends, Sjoerd Kelder en Peter Odijk verloren hun partij, terwijl Aart Harms de volle winst uit 

de partij haalde. Na vier pittige partijen zat er voor ons niets meer in dan met een nederlaag naar huis te gaan. 

De eerste overwinning laat nog even op zich wachten.                                                               Aart Harms 

 

 
LAATSTE NIEUWS : Een uitgebreid positief afgesloten seizoen met 8 teams, vele 

verslagen en…. volgend seizoen waarschijnlijk 9 teams en…. daarop misschien 
wel 10 teams daar de KNSB en RSB Competities gescheiden gaan worden !  

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/393-dordrecht-v2-begin-jaar-goed-3-5-0-5-tegen-3-torens-v2
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/393-dordrecht-v2-begin-jaar-goed-3-5-0-5-tegen-3-torens-v2?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=75547ca2b14ee2eda2196029a025b2107d9d1e2d
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/406-het-derde-viertal-verliest-met-3-1-van-rsr
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/406-het-derde-viertal-verliest-met-3-1-van-rsr?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=bc44dc256caa6cb2f44e091adfe281303ecba860


3.TOERNOOIEN 
 

Pos OKD 2017 SV SLIEDRECHT Score Prt W R V BRtg TPR 

1 Joost Stoker = KAMPIOEN 6,0 7 6 0 1 1747 2090 

2 Tobias Dekker 5,0 6 3 3 0 1982 2034 

3 Bert van de Donk 5,0 6 4 1 1 2142 2003 

4 Wim Pool 5,0 6 3 3 0 2016 1953 

5 Robert van Rekom  5,0 7 3 4 0 1981 1996 

6 Jerry van Rekom  4,5 7 3 3 1 1896 1988 

7 Jorik Klein 4,5 6 2 4 0 1868 2029 

8 Wout Boer 4,5 6 2 4 0 1969 1891 

9 Hans Klein 4,5 7 3 3 1 1927 1887 

10 Niels Mijnster 4,5 6 3 2 1 2010 2001 

11 Peter Vis 4,5 7 4 1 2 1611 1755 

12 André van Dieen 4,0 5 3 0 2 1453 1637 

13 Henk Prins 4,0 7 3 2 2 1626 1692 

14 Jurgen de Haan 4,0 7 2 4 1 1569 1748 

15 Teunis den Rooijen 4,0 6 2 3 1 1913 1825 

16 Ron Melger  4,0 7 4 0 3 1690 1774 

17 William Gijsen 4,0 6 3 1 2 1734 1824 

18 Hans Uittenbogaard 4,0 7 3 2 2 1589 1650 

19 Eddy Korevaar 3,5 5 2 1 2 1923 1877 

20 Kees Wessels 3,5 7 2 3 2 1899 1722 

21 Martijn Stoker 3,5 4 2 1 1 1641 1679 

22 Wim Hokken 3,5 7 1 5 1 2007 1807 

23 Johan van der Griend 3,5 7 2 3 2 1888 1782 

24 Marcel Klein 3,5 4 2 1 1 1302 1607 

25 Luana Mensing 3,5 7 3 1 3 1201 1395 

26 Jaap Euser 3,0 6 1 3 2 1639 1605 

27 Kees van der Does 3,0 5 2 1 2 1714 1535 

28 Wijnand Rijnders 3,0 5 1 2 2 1879 1662 

29 Gerard van Steenoven 3,0 6 2 1 3 1245 1406 

30 Bert Dobber 3,0 7 3 0 4 1720 1534 

31 Tim de Waard 3,0 7 3 0 4 1290 1218 

32 Henk Timmermans 2,5 5 2 0 3 1792 1521 

33 Koos Abee 2,5 7 2 1 4 1885 1474 

34 Dominggus Paays 2,5 5 1 2 2 1688 1530 

35 Cees Moes 2,5 5 2 0 3 1089 1358 

36 Koos van den Berg 2,5 6 2 0 4 1251 1506 

37 Henri Hartog 2,0 6 2 0 4 1402 1471 

38 Elnathan Ghebreab 2,0 7 2 0 5 1437 1579 

39 Leo Koppelaar 2,0 5 1 2 2 1289 1344 

40 Yaro van Beest 2,0 6 1 1 4 1421 1431 

41 Martin Prins 2,0 7 2 0 5 1506 1203 

42 Mark van Hulst 2,0 5 1 0 4 1259 1279 

 
Het toernooi om het Open Kampioenschap van de Drechtstreek 2017 is afgelopen. Het toernooi dat voor de 12e 

keer door de schaakvereniging Sliedrecht werd georganiseerd, kende een verrassende winnaar. Joost Stoker 

versloeg in de laatste ronde Bert van de Donk, de hoogste ratinghouder, en werd daarmee verdiend 

kampioen. Aan het toernooi deden 44 schakers mee. Van de Dordtse clubgenoten eindigde Johan van de Griend 

met 3.5 punten op de 23e plaats, Bert Dobber met 3 punten op de 30e plaats, Henk Timmermans met 2.5 punten 

op de 32e plaats en Koos Abee, ook met 2.5 punten op de 33e plek. NB: Allen met een slechtere TPR dan ELO! 

                                            Verslag: Johan v.d. Griend 
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SIMULTAAN OPEN HOF: Perfecte Simultaan van Lennard 
Published on Monday, 29 May 2017 08:18 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 39 
 

Zaterdag 27Mei speelde Lennard den Boer een 

perfecte simultaan in het Open Hof (Sterrenburg). 

Onder toeziend oog van Pa Hans en organisator Ton 
won hij alle partijen. 

Het Open Hof heeft als jaarthema 'in verbinding'. 
Doordat er enkele Syrische vluchtelingen wilden 

schaken was de link naar Schaakclub Dordrecht en 

met name Hans Berrevoets snel gelegd. Ook de 
Klockelaer kwam daarbij in beeld en leverde 

uiteindelijke het Leeuwendeel aan deelnemers. Tom 
van Bokhoven was derhalve present voor zijn 

<=bekende foto's op www.tomsschaakboeken.nl. 

Hoewel het buiten tropisch was, zorgde de 
voortreffelijke airco in de speelzaal voor genoeg verkoeling. Bovendien trakteerden Marjan & Dick v.d. Dool allen 

nog op zeer smaakvol ijs! Na 1,5 uur hadden alle 11 tegenstanders de koning om moeten leggen en waren allen 
vol lof over het ijzersterke spel van de uiterst sympathieke Lennard. Roep om meer klonk alom.... 

Tot slot dank voor de uitnodiging van het Open Hof en uiteraard aan de deelnemers: 

Margit, Ali, Mohammed, Kumar (Open Hof), Cletus, John Tempel, de altijd olijke Ben Bloppoel, Wim 

de Graaf, Adriaan de Vries, Anne Meeldijk en 'lest best' Ton Ceelen. 

 

 
 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/431-perfecte-simultaan-van-lennard
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/431-perfecte-simultaan-van-lennard?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=93c8b6bb6f2fc4c669be241697bf8e6cf7a319cc


Spindler Watertorentoernooi 2017 
 
Onze toernooitijger speelde bij Erasmus weer een uistekend toernooi met een TPR van bijna 2000. 

 

Rnd 
 
Tafel Pno Johan v.d. Griend Rating Uitslag  

Score 
 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur  

1  20 69 Koedam, Hans 1493 1.0 1.0 0.0 0.0 2229 +0.11 +0.20 w  

2  16 56 Boer, Gerrit 1603 1.0 2.0 1.5 1.5 2284 +0.31 -0.17 b  

3  3 3 Spaan, Nathanael 2115 0.0 2.0 5.5 2.5 1862 +0.14 +0.39 w  

4  12 37 Kastelein, Gerard 1764 1.0 3.0 9.0 5.5 1937 +0.53 +0.26 b  

5  8 6 Pietrow, Andrzej 2048 0.5 3.5 15.0 8.75 1954 +0.79 -0.02 w  

6  9 29 Evenhuis, Wybe 1831 0.5 4.0 20.5 12.0 1934 +0.77 +0.61 b  

7  8 15 Verhoeven, Leo 1925 1.0 5.0 28.5 19.0 1984 +1.38     

 

 

RSB Open Senioren 2017 en daar is Johan weer….. 
 

Johan lijkt zelfs toernooiwinnaar 

door tactisch in het midden te 

gaan staan, maar derde in dit 

sterke veld is toch wederom een 

uitstekende prestatie. Het lijkt 

na zijn operatie alleen maar 

beter te worden; Johan was ook  

topscorer van het 2e geworden ! 

 
Liefst een zestal van onze club deed 
mee in Spijkenisse en het schijnt 
gezellig geweest te zijn . Voor allen? 
Na de broedermoord in de laatste 
ronde van Henk op Adri waarschijnlijk 
niet voor iedereen. Iemand Adrie nog 
gezien daarna trouwens …??? 
 
Eindstand 

 

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 

1 Kalkman, Rob 3 6.0 M 1923 2149 +1.75 29.5 24.25 1 1 1 ½  ½  1 1 

2 Glissenaar, Peter 1 5.5 M 2096 2096 +0.08 30.5 23.0 1 ½  1 ½  ½  1 1 

3 Griend, Johan van de 1 5.0 M 1888 2048 +1.50 31.0 20.25 ½  1 1 1 ½  1 0 

4 Apon, Iwahn 3 4.5 M 1824 1954 +1.25 29.0 15.25 1 1 0 ½  1 0 1 

5 Bosch, Ruud 1 4.5 M 1741 1944 +1.87 28.5 17.25 ½  1 ½  ½  ½  1 ½  

6 Leer, John 1 4.5 M 2082 1915 -1.12 27.0 15.75 ½  1 ½  1 ½  0 1 

7 Mac Lean, Murdoch 1 4.5 M 1876 1934 +0.57 27.0 15.0 1 ½  1 0 ½  1 ½  

8 Nieuwenhuizen, Hans van  1 4.0 M 1849 1833 -0.07 24.5 12.5 0 1 ½  1 ½  1 0 

9 Freytas, Paul de 3 4.0 M 1829 1864 +0.35 24.5 10.0 1 0 1 0 1 0 1 

10 Laar, John van de 3 4.0 M 1758 1831 +0.70 24.0 12.5 0 ½  1 1 ½  0 1 

11 Everaars, Han 1 3.5 M 1635 1885 +1.99 27.5 9.75 ½  1 0 1 1 0 0 

12 Kleinjan, Pim 1 3.5 M 1816 1734 -0.78 25.5 10.75 ½  0 1 0 1 1 0 
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13 Glopper, Bart de 1 3.5 M 1946 1747 -1.75 24.0 11.0 1 0 ½  1 0 0 1 

14 Timmermans, Henk 1 3.5 M 1792 1786 -0.05 23.0 9.0 ½  1 0 1 0 0 1 

15 Frishert, Frans 1 3.0 M 1662 1731 +0.58 22.5 8.0 0 0 0 1 1 1 0 

16 Jongeneel, Wim 1 3.0 M 1756 1726 -0.31 22.5 6.5 0 1 0 0 0 1 1 

17 Meerkerk, Jaap van 1 2.5 M 1650 1685 +0.27 24.5 5.5 0 ½  1 0 1 0 0 

18 Brijs, Dirk 1 2.5 M 1723 1690 -0.37 21.0 5.75 ½  0 0 1 0 1 0 

19 Pluijm, Dik van der 1 2.5 M 1774 1673 -1.05 20.5 5.25 ½  0 0 0 1 0 1 

20 Calmthout, Hans van 1 2.5 M 1775 1701 -0.80 20.0 5.0 0 ½  1 0 0 1 0 

21 Timmermans, Adri  1 2.5 M 1857 1635 -2.11 19.0 4.25 ½  0 0 1 0 1 0 

22 Simon, Ralph 1 2.0 M 1674 1679 -0.08 23.0 7.0 1 0 0 0 1 0 0 

23 As, Cor van 1 2.0 M 1586 1580 -0.12 20.0 4.75 ½  0 1 0 0 0 ½  

24 Lee, Rob van der 3 1.0 M 1733 1444 -2.30 19.5 2.25 0 ½  0 0 0 0 ½  

 

 

De Klockelaer: Hebben we goed geteld? 
Dertien partijen = 13x2 = 26 spelers + 1 bye maakt 27 aanwezig!! 
Tel daar als bonus bezoeker Wim Vink bij –  en we komen op 28 !! 

  
  
09.02.17 foto’s BvBl-tvb Een heerlijke schaakochtend op z´n Klockelaers, 

ontspannen, met een babbel, een lach en leuk schaak. 
 
Werkloze Ton Slagboom sluit zich aan bij de Klockelaer, hier met erelid Gert Zwartjes: 

  
 

Slot Voorjaarscompetitie: Bert Dobber Kampioen 
Ton Slagboom en Mark Hopman  resp. 2 en 3 

Rangschikking na Ronde 11 - 29-6-2017 
Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S 
  1 Bert Dobber          A    10   8   2   0  934,6   100,0   100,0  0 
  2 Ton Slagboom         A     9   7   2   0  813,0    99,0    99,0 -1 
  3 Mark Hopman          A    11   6   2   3  751,6    98,0    98,0  1 
  4 Tom van Bokhoven     A    11   6   2   3  749,3    97,0    97,0 -1 
  5 Gert Zwartjes        A    10   3   6   1  698,6    96,0    96,0  0 
  6 Bertus van Manen     A    11   3   5   3  681,6    95,0    95,0 -1 
  7 Willem Platje        A    10   3   5   2  660,0    94,0    93,0  0 
  8 Cletus Thuraisingham A    11   3   4   4  633,6    93,0    94,0  1 
  9 Adriaan de Vries     A    10   4   3   3  614,6    92,0    91,0  2 
 10 Peter Fafié          A    10   2   6   2  611,0    91,0    90,0  0 
 11 Anne Meeldijk        A     8   4   2   2  598,3    90,0    86,0  0 
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 12 Ulrich Lobles        B     7   5   0   2  597,0    89,0    92,0  1 
 13 Ben van Bloppoel     B     9   4   1   4  595,0    88,0    85,0 -1 
 14 Ernst Berens         B     9   3   3   3  574,6    87,0    87,0  1 
 15 Aart Harms           A     8   1   5   2  568,0    86,0    89,0  0 
 16 Peter van der Laars  B    10   4   1   5  562,0    85,0    88,0  0 
 17 Theo Visser          A     8   3   2   3  542,6    84,0    84,0  0 
 18 Johan den Hertog     B     7   3   0   4  511,6    83,0    83,0  1 
 19 Ton Ceelen           B    11   4   0   7  506,6    82,0    82,0 -1 
 20 Frans Mulder         A     7   3   2   2  503,3    81,0    80,0 -1 
 21 Aad Boonstoppel      B    11   3   1   7  485,0    80,0    81,0  1 
 22 Manuel Rubio Perez   B     4   4   0   0  482,6    79,0    77,0  0 
 23 John Tempel          B     7   2   1   4  441,3    78,0    79,0 -1 
 24 Koos van Dalen       B    10   3   0   7  438,0    77,0    78,0  0 
 25 Martin Zwanenburg    B     4   3   0   1  416,0    76,0    74,0  0 
 26 Pieter de Bruin      B     9   2   0   7  391,6    75,0    76,0 -1 
 27 Kok Kraaijeveld      B     9   1   2   6  386,0    74,0    73,0  1 
 28 Rob Truijens         B     3   2   0   1  382,0    73,0    75,0 -1 
 29 Henk Kelholt         B     8   1   0   7  335,0    72,0    72,0  0 
 30 Ab Hellinga          B     5   1   0   4  319,6    71,0    71,0 -1 
 31 Ad Besemer           B     1   0   1   0  291,3    70,0    70,0  1 
 32 Gerrit Mudde         A     2   0   0   2  272,0    69,0    69,0  0 

                                                       Dank je wel, Tom ! 
Naschrift: De Klockelaer groeit en bloeit met een prachtige kruisbestuiving  Clubs !!! 

                                                                                                             

Rapid Erasmus weer mooi schaakspektakel 

Johan van de Griend had de pech in ronde 2 al tegen Wantola te moeten aantreden, maar wist zich knap te 

herstellen om met een fraaie 4½ punt en een mooie TPR plusscore van 1918 te eindigen. 

Wouter de Bruin (1796, en daarmee de derde prijs van ratinggroep 2) staat met 4½ uit 7 best hoog op 
de ranglijst en scoren een duidelijk TPR-plus. 

 
Nr Naam Score Rating TPR W-We WP 
1 FM Wantola, Ivo 6.5 2352 2485 +0.71 34.5 
2 FM Quist, Johan 6.0 2314 2393 +0.70 33.0 
3 Van Overdam, Julian 6.0 2359 2376 +0.18 32.5 
4 FM Van Baarle, John 5.5 2107 2236 +1.16 31.0 
5 Algera, Symon 5.5 2028 1981 -0.29 25.5 
6 Lammers, Anton 5.0 1637 2033 +3.41 30.0 
7 Ochtman, Henk 5.0 2083 1981 -0.66 29.0 
8 Casteleijn, Robert 5.0 1854 1999 +1.40 29.0 
9 Ensering, Rick 5.0 2048 2039 +0.12 26.0 

10 Van Zutphen, Frank 4.5 1963 2045 +0.79 32.0 
11 Dekker, Marvin 4.5 2018 2041 +0.32 31.0 
12 Stoker, Joost 4.5 1745 1919 +1.60 31.0 
13 Van de Griend, Johan 4.5 1844 1918 +0.71 28.5 
14 Spaan, Nathanael 4.5 2115 1948 -1.18 27.5 
15 Kleinjan, Pim 4.5 1838 1909 +0.70 27.5 
16 Van Toor, Kees 4.5 1760 1859 +1.04 25.5 
17 De Bruin, Wouter 4.5 1796 1875 +0.77 25.0 
18 Van Kempen, Arnout 4.5 1831 1766 -0.31 24.5 
19 Uittenbogaard, Hans 4.5 1591 1738 +1.39 23.5 
20 Van der Pluijm, Dik  etc. 4.5 1775 1831 +0.63 23.0 

 



Eerste PASCAL Overdag toernooi in alle opzichten geslaagd!   
28 feb, 2017  in De schaakclub by Hans van den Beukel 

Afgelopen maandagmiddag 27 februari werd het eerste PASCAL Overdag toernooi gehouden. Dat dit zo’n succes 
zou worden, had de organisator niet verwacht maar wel gehoopt natuurlijk. Van jong tot oud was men 

enthousiast om dit soort toernooien vaker te spelen. Zaken die de deelnemers goed zijn bevallen, zijn onder 
andere het spelen in groepen van ongeveer gelijke sterkte en het aantal van 5 speelronden. Hierdoor zat er een 

goed tempo in, terwijl er daarnaast nog genoeg momenten waren om tussentijds iets te consumeren en bij 

te praten met mensen uit de schaakwereld die je niet elke week ontmoet en ziet. Inschrijfgeld en prijzen waren 
bescheiden, maar toch leuk genoeg om voor te spelen, zonder dat het ten koste ging van de gezelligheid. Het 

was aan het einde duidelijk dat deze formule een vervolg moet krijgen in de regio en de RSB. Vanuit Spijkenisse 
werd al geopperd ook zo’n toernooi op dinsdagmiddag te organiseren. En in de herfstvakantie gaan onze 

Sliedrechtse vrienden het weer proberen. Zodra de data bekend zijn, zullen we die breed bekend maken, 
zodat iedereen er rekening mee kan houden in de agenda en zo nodig op tijd een middagje verlof kan 

aanvragen en inplannen. 

Het eerste PASCAL Overdag toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Kees Brinkman (groep 1), Kees van 

Tol (groep 2) en Robin Tenhunen (groep 3). Groep 3 was overigens de jeugdgroep en deze groep kreeg en 
greep de ruimte om geen 5 maar liefst 10 ronden te spelen.  Een complete foto reportage is te vinden op 

de website van Tomsschaakboeken, net als de uitslagen en de winnaars (Tom van Bokhoven, bedankt!!!). 

Groep 1 
Pos Naam                     Score Prt W R V   BRtg TPR 
1 Kees Brinkman            4,0 5 3 2 0 1814 1985 

2 Henk Prins            3,5 5 3 1 1 1626 1966 
3 Charles Kuijpers  3,5 5 3 1 1 1994 1889 

4 Pim Ydo            3,5 5 3 1 1 1981 1909 

5 Robin Bos            3,5 5 3 1 1 1735 1843 
6 Richard Koopman 3,0 5 3 0 2 1694 1840 

7 Bert Dobber            2,5 5 2 1 2 1724 1771 
8 Piet van Rijs            2,5 5 2 1 2 1664 1677 

9 Ral Simon            2,5 5 2 1 2 1663 1652 

10 Han Everaars            2,0 5 2 0 3 1642 1650 
11 Kees van Meerkerk 2,0 5 2 0 3 1814 1642 

12 Rob Honing            1,5 5 1 1 3 1653 1523 
13 Koert Timmerman 1,0 5 1 0 4 1649 1500 

14 Rick Jelier            0,0 5 0 0 5 1594 1421 

 

Groep 2 
Pos Naam                     Score Prt W R V BRtg TPR 
1 Kees van Tol           4,5 5 4 1 0 1591 1705 

2 Coen Dortmond           4,0 5 4 0 1 1619 1576 
3 Michael Bijkerk           4,0 5 4 0 1 1562 1603 

4 Wim Roodnat           3,5 5 3 1 1 1370 1566 
5 Mark van Hulst           3,0 5 3 0 2 1270 1431 

6 Hans Boersma           3,0 5 3 0 2 1367 1396 

7 Francijna Wijnhoven     2,5 5 2 1 2 1277 1367 
8 Ad Stabij            2,5 5 2 1 2 1415 1352 

9 Matthias Rietveld 2,5 5 2 1 2 1242 1361 
10 Korstiaan Kraaijeveld 2,5 5 2 1 2 1150 1235 

11 Wim de Koning            2,0 5 2 0 3 1429 1222 

12 Ton van Bokhoven 2,0 5 2 0 3 1357 1259 
13 Ton Ceelen             2,0 5 2 0 3 1100 1147 

14 Pieter de Bruin             1,0 5 1 0 4 1005 1068 
15 Cor van Breuge             1,0 5 1 0 4 1300 1068 

16 Harry van Ruijven 0,0 5 0 0 5 1100 873 

  

http://www.schaakclubpascal.nl/2017/02/28/
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http://www.tomsschaakboeken.nl/TomsHomePage.htm#PASCAL_Ovd_Uitslagen_Winnaars


TATA, het zit er (helaas) weer op 
Published on Sunday, 29 January 2017 21:58 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 67 

TATA zit er weer op, helaas, die 18 dagen vliegen altijd voorbij. Lekker elke dag de toppartijen volgen en naar 
het commentaar luisteren. 's avonds steeds kijken wat onze vrienden en bekenden hebben gedaan. En, als je 

heel fanatiek bent, ook nog een paar keertjes gaan kijken en de sfeer opsnuiven. 

Twee van onze Dordtenaren waren halverwege het toernooi matig op dreef. Alleen Arie van Heeren hield de eer 

echt hoog. Misschien dat de aandacht onze spelers goed heeft gedaan, want in de laatste drie ronden werden 6 

punten gescoord! Daarmee kan wel van een geslaagd toernooi worden gesproken. 

Henk haalde in Groep 4F: de gedeelde 3e plek met 5 uit 9. Hij deed dit met een TPR van 1861(!) 

Johan speelde in Groep 4H: de gedeelde 5e plek was zijn deel met 4 uit 9 en een TPR van 1765. 

Arie van Heeren haalde een prijs op want hij werd ongedeeld 2e met 6.5 uit 9 en TPR van 1775. 

Zoals bekend bestaat het evenement uit vele toernooien, ook daaraan deden clubleden mee. De resultaten: 

Hans Berrevoets: Journalisten: Gedeeld 2e met 5 uit 7 

Wouter de Bruin: Dag 4-kamp, Groep 5: 2e met 1.5 uit 3 

Johan van de Griend (hier ook al?): Dag 4-kamp, Groep 4: 3e met 1.5 uit 3 

Kees van 't Hoff: Dag 4-kamp, Groep 5: 3/4e met 1 uit 3 

Kees van 't Hoff: Weekend 4-kamp, groep 5: 2/3 met 1.5 uit 3 

 

=============================================== 

Reykjavik Open, update op 27 april 
Published on Friday, 21 April 2017 07:42 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 324 

Update 27 april 22:45 uur 

De laatste ronde zit er op. Het was een werkelijk fantastisch toernooi met ongelofelijk mooie trips. Jammer 

alleen dat ik de komende 6 maanden op een houtje moet bijten want het is wel vrij kostbaar hier in Reykjavik. 
In de laatste ronde wist Anish Giri zijn favorietenrol waar te maken door ongedeeld eerste te worden na een 

overwinning in de laatste ronde op Erwin l'Ami.  

Mark had tot nu toe best wel een goed toernooi, en deze laatste ronde kon hij er een prima toernooi van 

maken. Remise of winnen van een IM uit Frankrijk met een 2515 rating zou daarvoor moeten zorgen. Het liep 
helaas anders. Hij verloor in het middenspel een pion en werd gedwongen een heel erg lang en moeizaam 

eindspel te verdedigen. Ongeveer 40 zetten ging dat goed en de stelling was ook houdbaar. Toch ging het op 

het laatst nog net mis en werd het alsnog een nederlaag. Daarmee eindigde Mark op de 49e tot 81e plek met 6 
uit 10 en ongeveer op zijn rating. Op zich dus een goed resultaat. 

Ik liet ook in deze ronde de winst uit handen glippen. Deze keer bleef de schade echter beperkt tot remise. Ik 
moet toch eens iets gaan doen in het winnen van gewonnen stellingen want op dit toernooi werd het 

gewoonweg gênant. Of het veel had uitgemaakt in de eindscore valt natuurlijk nog maar te bezien want bij een 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/400-tata-het-zit-er-helaas-weer-op
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extra puntje krijg je natuurlijk ook meteen veeeeel sterkere tegenstanders. Dit keer kreeg ik Tim Harding uit 
Ierland tegen over mij. Omdat hij van alles speelde, waaronder de afruil variant van het Frans, dacht ik hem te 

verrassen met 1. b4. Helaas meldde hij mij achteraf dat hij, in zijn sterke tijd in de jaren 70, voor een Engels 

schaaktijdschrift een hele serie artikelen had gemaakt over deze opening.... 

Toch kreeg ik een mooie stelling en won een stuk tegen twee pionnen met een prachtige stelling. Helaas 

blunderde ik mijn voorsprong al snel weer weg en kon nog net remise maken met herhaling van zetten. 

Met 4.5 uit 10 kan ik niet echt tevreden zijn over mijn resultaat, zeker omdat ik 15 ratingpunten heb verloren. Ik 

was 181e geplaatst en ben 169e geworden dus dat is op zich best redelijk. Belangrijkste is dat ik best wel lekker 

heb gespeeld. Nu nog even leren om die goede stellingen te converteren naar harde munten.... 

Het was een fantastisch toernooi. En ik kan echt iedereen aanraden om dat minstens 1 keer in je 

leven te doen. En als als je dan gaat.... dan hebben wij nog wel een leuk adresje voor een airbnb. 
In de oude haven in het centrum van de stad en vlak bij de speelzaal. Beter kan het niet.... 

Tot zover het verslag uit Reykjavik. Update 26 april - 23:50 uur 

Hiernaast een foto van een historische plek. Dit is het witte 

huis, in het centrum van Reykjavik, waarin Ronald Reagan 

en Michael Gorbatsjov elkaar troffen op 12 en 13 oktober 
1986 om te onderhandelen over het afbouwen van het 

kernwapen arsenaal. Helemaal lukte dat niet, maar er was 
een hele grote stap gezet. Op foto's van deze historische 

ontmoeting is dit huis goed te herkennen. Ik denk altijd dat 

op die ontmoeting de wereld een klein beetje veiliger en 
vredelievender werd. Precies de sfeer die bij dit prachtige 

schaakfeest past met de vele nationaliteiten die samen een 
heel plezierig tijd hebben. 

Vandaag alweer de negende ronde. Mark speelde dit keer 
met wit een oude bekende: Het Goring gambiet. Voor de mensen die hebben gekeken op het live bord: hij 

speelde niet de bekende variant met het witte paard op f3 maar met de loper op e3. Het werd een leuk 

theoretisch gevecht, waarin de zwartspeler, via een verrassende zet een overwicht leek te krijgen. Het dwong 
Mark om snel drie lichte stukken en de dame te ruilen en te zien hoe hij zijn geïsoleerde dubbelpionnen kon 

oplossen. Dit bleek eigenlijk vrij snel te kunnen, na wat nauwkeurige zetjes. Op de 29e zet was het remise. Ik 
kreeg zelf te maken met een IJslandse jongeling. Deze was 16 jaar. Ik had mij gedetailleerd op hem voorbereid 

en dat betaalde gelukkig goed uit. Vrij snel na de opening kreeg ik veel druk op de stelling en kon ik materiaal 

winnen. Hij spartelde nog wat tegen en offerde nog wat materiaal om een 
mataanval op te zetten. Ik berekende dat ik niet mat zou gaan en 

arresteerde het aangeboden materiaal dankbaar. Gelukkig had ik het dit keer 
wel bij het rechte eind en nadat ik een ondekbare mataanval had ingezet gaf 

de jongeman op. 

Wij hebben e.e.a. nog eens even heerlijk gevierd bij een Italiaans restaurant 
:). Morgen alweer de laatste ronde. Mark speelt wederom op live bord 20 (zie 

hieronder voor de link) tegen de Franse IM Pierre Baillet met een hele hoge 
rating (2510). Het is de 10e nationaliteit voor Mark. Zijn score tot nu toe is 6 

uit 9. Voor mij zijn de cijfers: 4 uit 9 en morgen tegen mijn 6e nationaliteit. 
Mijn tegenstander is de 68-jarige Ierse CM Tim Harding met een rating van 

2017. Ik speel dit keer op bord 83. Tot zover voor vandaag. 

Update 25 april - 22:40 na ronde 8 Omdat ie zo mooi is, mag Eugenio Torre 
nog een dagje naast het verslag bij het graf van Bobby Fisher zitten. Een 

internationaal toernooi, hier in IJsland. Dat mag je wel stellen. Er doen 40 



nationaliteiten mee. Sommige landen zijn maar met 1 persoon aanwezig zoals bijv. Mongolië met de IM 
Batchimeg Tuvshintug, een dame met een prachtige rating van 2394, en een Singaporees die luistert naar de 

naam: Tek Woon Tan en een rating heeft van 1693. Grote delegaties ook zoals India met 16 spelers en niet te 

vergeten Nederland met 11 spelers. 

Na morgen heeft Mark in 9 ronden 9 verschillende nationaliteit te bestrijden gehad. Zelf heb ik 5 nationaliteiten 

gehad. Hoe het vandaag bij Mark verliep was mij niet helemaal duidelijk. 

Hij speelde  agressief. Het leek alsof zijn tegenstander wat kansen had, maar dat was schijn. Mark won en 

kwam daarmee op 5.5. Ik kreeg zelf te maken met een IJslander. Hij deed het niet goed in de opening en 

verspeelde een kwaliteit en een pion. Daarna moest hij keepen. 

Ik kreeg meer en meer druk en kon op een gegeven moment 

nog een kwaliteit nemen. Zie de volgende stelling: 

Daarmee was ik misschien iets te haastig. Twee torens tegen 

twee stukken, dan moet je toch wel gewoon gaan winnen 
nietwaar. Maar hoe kom ik nu binnen na Lxe8 en Dxe8. Mijn 

tegenstander zette zijn dame op d7, het paard van h7 op f8 

en de vraag is, hoe kom ik er nu nog doorheen? Ik ging 
spelen op de mogelijkheid om op een gegeven moment via 

g4 en daarna f5 de loper weg te lokken en dan via de e- of 
de f-lijn zijn stelling binnen te dringen. Veel te moeilijk 

natuurlijk want als ik meteen met de toren op h5 had 

geslagen en daarna met g6 weer een stuk voor de toren had 
teruggekregen hadden de stukken mogelijk heel wat sneller 

in het doosje gekund. Zoals het ging kwam alles muurvast te 
staan,  en dankzij een dreigend vorkje kon ik opeens niet 

meer voorkomen dat mijn tegenstander drie vrijpionnen 
kreeg op de f- g- en h-lijn. Het had zelfs desastreus kunnen 

aflopen als mijn tegenstander een geniepig zetje had gevonden. Zoals het nu verliep werd het remise door 

zetherhaling na 50 zetten. 

Ik zal nog twee ronden moeten vlammen om niet teveel aan TPR in te leveren. Morgen de 9e ronde tegen een 

verse IJslander. Deze is 16 jaar oud. Mark mag morgen tegen een 19 jarige IM uit Noorwegen. Mark is te volgen 
op live-bord nummer 21 Update op 24 april, 23.15 uur. 

Gisteravond hebben we de verslaglegging even overgeslagen. Het was een zware  dag, met prachtig koud weer, 

bezoek aan het maritiem museum en nog wat andere culturele bezigheden en daarna nog een potje schaken. 
Vandaag wat andere bezienswaardigheden waaronder het graf van Fisher. Herkent u deze Filippijn nog van 

vroeger? Eugenio Torre doet ook mee in Reykjavik. De site Chessgames.com schrijft over hem: "He was a friend 
of Robert James Fischer, playing some training games with him and acting as a member of his team during 

Fischer's 1992 match against Boris Spassky." 

Mark mocht het in deze zesde ronde opnemen tegen een "blast from the past": Alexander Beljavski. Dat hij nog 

steeds een aardig potje kan schaken bleek wel, want na een gecompliceerde partij, waarin hij de agressieve 
acties van Mark steeds met kleine tegendreigingen wist te neutraliseren, nam hij het initiatief over en schoof de 

partij zeer efficient naar de winst. Ondanks mijn ongelukkige verlies van de dag ervoor, moest ik het in deze 

zesde ronde toch opnemen tegen een IJslander met een redelijk hoge rating (2126). Het werd wedereom een 
leuke en lange partij waarin ik wederom het onderspit moest delven. Na een lange schaakdag hebben we de 

dag in stijl afgesloten in een restaurantje (rib uit ons lijf, dat dan weer wel). 

Vandaag was het de dag van de toeristische route. Om de gasten toch ook nog wat moois van het IJslandse 

natuurschoon te laten zien, was de Golden Circle Tour speciaal voor de schakers nog wat aangepast. Iets eerder 
opstaan (brrrr) en dan in een touringcar over een stuk van het eiland en wat zeer mooie bezienswaardigheden 

bekijken. Het was droog, harde wind en een paar graden ONDER NUL. Maar zeer de moeite waard. Als extra-tje 



was een bezoek aan het graf van Bobby Fisher ingelast en een mooi verhaal van de toenmalige organisator van 
de match. Om iets voor vijf waren we terug en konden we meteen aan het werk. Mark tegen een Deen, ik tegen 

iemand die kort geleden op de Far Oer Eilanden is geboren. Op zijn kaartje stond een rating van 1167 punten. 

Mark had een korte maar best wel heftige partij. De tegenstander vertilde zich aan wat complicaties, verloor een 
pion en een stuk en gaf na 22 zetten op. Bij mij ging het anders.... Als die jonge knul 1167 punten heeft, dan 

zou ik graag ons hele derde team laten bevolken door Far Oer Eilanders met zo'n rating. Fluitent met twee 
vingers in de neus worden we dan kampioen. Ik was al gewaarschuwd, want Martin Bottema (2100+) had in de 

eerste ronde de grootste moeite met hem gehad en ook Mark was hem bij het snelschaken tegengekomen. 

Afijn, het ging eerst nog wel aardig, maar ik kwam toch minder, daarna slecht en daana ronduit verloren te 
staan. Ik kon het moeilijk verkroppen en ging er nog eens voor zitten. Gelukkig verknoeide Suni, zo heette de 

jongeman, het een beetje en liet mij terugkomen tot een remise stand. Toen ik de remise uiteindelijk aanbod 
(K+T+h- en g pion tegen K+T+g pion mij) ging hij eerst nog ruim een half uur nadenken(?) voordat hij het 

aanbod aannam. 

Goed, dan nu morgen de 8e ronde. Mark (4.5 uit 7) is naar beden ingedeeld en speelt tegen een Canadees van 

ruim 2000. Ik (2.5 uit 7) krijg te maken met een IJslander van 1667. Ik heb snel even naar zijn geboortejaar 

gekeken. Gelukkig... 1975. Nog zo'n gup overleef ik niet. 

Update 22 april - 23:00 uur, na ronde 

5.Op 5 minuten wandelen van ons 
appartement wordt je op dit soort 

vergezichten getrakteerd. Fantastisch 

mooi. Dan werd er ook nog een ronde 
gespeeld. 

Als je meteen naar het resultaat gaat denk 
je: "Ja, hoe kan het ook anders". Mark wint van iemand met een rating die bijna 300 punten onder zijn eigen 

rating ligt en Adri verliest van iemand wiens rating bijna 300 punten hoger ligt. Maar als je erbij was geweest, 
dan realiseer je je dat rating misschien iets over de uitslag zegt, maar helemaal niets over hoe hij tot stand 

kwam. Neem bijvoorbeeld de partij van Mark. Hij speelde een heel erg gecompliceerde partij tegen een 

Amerikaan uit Alabama en de stukken waren door de kruitdampen moeilijk te onderkennen. Mark offerde een 
kwaliteit om de koning van zijn tegenstander in het midden te houden. Die weigerde de kwaliteit aan te nemen 

en in plaats daarvan zette hij nog maar extra wat stukken in. Ook Mark zette door en dwong zijn tegenstander 
de kwaliteit toch echt te pakken, waarna Mark's aanval alsnog winnend bleek. En ook bij mij ging het best wel 

apart. Deze keer kreeg ik geen enkele zet van mijn voorbereiding op het bord en moest het vanaf het begin op 

eigen kracht zien te rooien. Ik kwam dan ook flink onder druk te staan, maar kon stug blijven verdedigen. Dat 
ging zo goed dat ik rond zet 35 weer geheel gelijk stond volgens Stockfish in een pionnen-eindspel met lichte 

stukken. De tijd knelde wel wat ongemakkelijk voor beide spelers met elk nog 3 minuten op de klok, maar het 
was nog geen alarmfase 1. Met nog 10 seconden op de klok deed mijn tegenstander in gelijke stand zijn 40e zet 

en ik bedacht mij dat we er nu waren. Ik had nog 1 minuut en 15 seconden over en begon rustig na te 

denken....... 1 minuut en 16 seconden later kreeg ik te horen dat ik had verloren door tijdsoverschrijding.... Ik 
had namelijk zwart en had dus nog maar 39 zetten gedaan!!! Het is maar goed dat er op IJsland geen bomen 

groeien, want ik heb nog een uur lang met een touw in mijn rugzak naar een mooie boom gezocht om mijzelf 
aan op te knopen.....Maar ja, het is maar een spelletje, wordt er dan weleens gezegd. 

Morgen de volgende ronde. Als je na Vitesse - Feyenoord nog in de stemming bent kan je een paar leuke 
partijen volgen op de liveborden van het toernooi. Mark speelt op bord 19 tegen niemand minder dan Alexander 

Beliavsky. (klik hier, start van de ronde om 17:00 uur Nederlandse tijd) Ooit een rating van 2710, maar inmiddels 

wat teruggezakt naar een "schamele" 2597! 

Ik heb het geluk om morgen wederom tegen een 2126 speler te mogen aantreden: Julius Fridjonsson. We gaan 
er iets moois van maken. Tot morgen  

Update: 22 april. Het weer is hier bijzonder veranderlijk. Zo guur als het eergisteren was, zo schitterend was het 
gisteren. Koud blijft het, maar oh zo helder. Het uitzicht is dan werkelijk verbluffend 

https://www.reykjavikopen.com/live-c24/


Een van de leuke aspecten van dit toernooi is dat je met veel mensen kennis maakt. De Nederlanders zoeken 
elkaar steeds op om te kijken hoe het met iedereen vergaat en er is echt leuk contact. Maar dan nu de 

resultaten. Er waren twee belangrijke Nederlandse ontmoetingen in de top van het klassement:  Anish Giri won 

na een lange en technisch niet al te makkelijk eindspel van Jorden van Foreest. Dit was de eerste lange partij 
tussen de twee. De nummers 3 en 4 van de Nederlanders speelden ook tegen elkaar. Erwin l'Ami deed 

verwoede pogingen om Robert Ris te verslaan, maar die partij eindigde in remise. Mark moest aantreden tegen 
Konstantin Landa en had een zware dag. Net als in de eerste partij tussen hen kreeg de rus een klein 

voordeeltje in de opening en bouwde daar rustig aan voort. Lang stond Mark onder druk, maar wel 

gelijkwaardig. In de analyse thuis bleek dat de rus hem een piepklein kansje op het oplossen van de problemen 
had gegeven, maar Mark liet die mogelijkheid onbenut. Daarna werd de druk steeds hoger en op een gegeven 

moment te hoog. Een nederlaag was het resultaat. Geen schande natuurlijk, maar ja, je hoopt op meer. Zelf 
kreeg ik dus te maken met een IJslander zonder rating. Hij speelde Frans maar gaf enkele tempo's in de 

opening weg (8. ... Lf8-e7, 9. ... Le7-b4+   10. ... Lb4-e7) waarvan ik goed gebruik kon maken. Als snel daarna 
won ik een pion en nog een en toen de partij. Mark heeft nu 2.5 uit 4 en ik 2 uit 4. 

's Avonds was er nog een snelschaaktoernooi. 9 ronden met een groep van ongeveer 60 spelers. Het 

speeltempo was 3 minuten plus 2 seconden per zet. Ik heb dat nog niet eerder gespeeld en voor mij werd het 
een drama... de eerste twee partijen verloor ik (onder andere van een smurf van 3 turven hoog) waarbij ik, na 

de partij nog 2 minuten en 50 seconden over had.... Daarna een winstpartij, omdat mijn tegenstander zich uit 
het toernooi teruggetrokken had. Afijn vervolgens heb ik vele stukken en pionnen weggegeven en ben nooit 

door mijn vlag gegaan. Resultaat: uiteindelijk 3 punten uit 9 ronden of 2 punten uit 8 partijen. Om snel te 

vergeten dus. Mark deed het een stuk beter. Hij verloor alleen van de nummers 1 en 2 , een Turkse en een 
Zweedse GM en won verder alles. Gedeelde vierde en 5e plek. Heel goed in dit veld. Het was overigens ver na 

twaalf uur toen we ons door de koude nacht naar huis begaven. 

Vandaag dan moet Mark tegen de Amerikaan Gerald Larsen (2194) en ik mag het tegen Alexander Yakimenko 

(2115) opnemen. Morgen verder. 21 April 2017: 

Het heet niet voor niets IJsland... In Nederland is er meestal rond deze tijd een voorzichtig zonnetje en achter 

glas is het dan heerlijk toeven met een hapje en een drankje. Nou, dat hoef je hier niet te proberen. Hagel, 

regen, harde stormwind, soms wat sneeuwvlokken en een temperatuur die nauwelijk boven het vriespunt 
uitkomt is ons lot. Maar daarvoor zit je dan ook lekker binnen te schaken nietwaar... 

Vandaag om 09:00 uur de tweede ronde, waarbij ik het mocht opnemen tegen een 12 jaar jonge IJslander met 
de prachtige naam Baltasar Manu Wedholm, die wel 1037 Elopunten op de mat legde. Het moest toch niet 

gekker worden. Gelukkig werd het dat niet en na 15 zetten gaf de jongeman op door mij opgewekt een hand te 

geven om vervolgens op zijn moeder af te lopen voor zijn kartonnetje Tjolk chocolademelk en een berenkoekje. 
Mark had het moeilijker. Zijn tegenstander was een ervaren rot van tegen de 70 met 2110 en de ronkende 

IJslandsenaam Bragi Halldorsson. Het werd een lange partij waarbij Mark in de opening de gebaande paden 
probeerde te omzeilen, maar dat moest bekopen met een hele lange keep-partij. Na 4 uur spelen werd tot 

remise besloten.  

Nu was het even tijd om rustig naar het appartement te 
gaan, de nieuwe indeling af te wachten en dan snel aan 

de voorbereiding. Om 17:00 uur begon de derde ronde. 
Ik trof een Fransman van 25 met een rating van 2200 en 

gelukkig vond ik op internet een aantal partijen van hem. 
Na wat zoekwerk vond ik, geholpen door Mark, een leuke 

variant. Het leuke was dat die voorbereiding tot de 12e 

zet op het bord kwam. Het computerbeest meende dat ik 
hier op een voorsprong sta van 0.8 punten dus dat is 

mooi meegenomen. Energiek zette ik de partij voort en, 
na wat onnauwkeurigheden van beide kanten stond ik 

opeens enorm goed. De tijdnood begon nu wel te komen, 

maar op +9.2 staan tegen een 2200 speler komt niet snel 
voor. Maar ja, dan moet je nog wel even een kwaliteit 

offeren met nog 30 seconden op de klok. Helaas, ik zag 
nu juist die wending niet. 



 
Zie Diagram. Zien jullie hem... Ik moet hier nu Txd5 spelen met daarna Pd4. Dan dreigt Txh2, Dxh2, Dxh2, Kxh2 

en Pf3 met een gewonnen stelling.... 

 
Ik zal de partij nog wel een keertje op de site zetten. Helaas, mijn voordeel verdampte, en na een mindere 

periode in de partij kwam mijn tegenstander steeds verder gewonnen te staan. Uiteindelijk dus een nul.... 
 

Mark speelde tegen een landgenoot: Martin Bottema: rating 2114. Het werd een moeilijke partij met veel 

manouvreerwerk. Bij het invoeren in de database bleek dat de stelling na de 24e zet al eens in een 
grootmeesterpartij was voorgekomen in 2004. Geen van twee spelers had dat in de gaten. Toch drong Mark 

steeds wat meer aan en hij kreeg opeens wat mogelijkheden. Dat was voldoende. Het ene moment leek het 
allemaal nog wel in balans, een paar minuten later konden de stukken in het doosje en had Mark zijn 2,5e punt 

te pakken. Morgen mag ik het weer eens proberen tegen een speler waarvan de rating niet bekend is :(... 
Gelukkig is hij al wel rond de veertig..... Mark krijgt te maken met zijn eerste GM. Landa geeft eerst een lezing 

en kruipt daarna achter het bord tegen Mark. Ze kennen elkaar. Mark heeft vorig jaar in Vlissingen tegen hem 

gespeeld en die partij is later terecht gekomen in een studieboek van Landa. Helaas om aan te tonen hoe Landa 
gebruik maakte van een voordeeltje. 

De eerste ronde is achter de rug. Na het verkennen van de stad vanmorgen, werd het toernooi geopend door de 
voorzitter dan de IJslandse schaakfederatie, de locoburgemeester van Reykjavik en een sprankelend optreden 

(nou ja, sprankelend) van een zangduo. Lang duurde het allemaal niet, want iedereen wist... er moest 

geschaakt worden 

Mark moest aantreden tegen Gopakumar 

Siddharth, een Indier met een rating van 
1826 en ik kreeg met zwart te maken met de 

Indiaase IM Eesha Karavade (2405). Zelf had 
ik absoluut niets in te brengen en kon ik na 

22 zetten aan het, bepaald niet goedkope, 

biertje. Een partij om heeeeel erg snel te 
vergeten. En niet eens omdat ik zo 

blunderde, maar ik koos een wat ongelukkige 
opening (1. Pf3, b5). Mark kwam vroeg in de 

partij  goed te staan en ik dacht dat we beide 

snel klaar zouden zijn. Het liep echter anders.  

Na een handig pionoffer van zijn 

tegenstander werd het opeens een stuk 
moeilijker en na wat onnauwkeurigheden kon 

Mark eigenlijk weer opnieuw beginnen. Maar 

goed, zo'n scenario was niet voor herhaling 
vatbaar en na wat complicaties kraakte de 

Indier. Eindresultaat dus op basis van rating. 

Hierboven: Adri de 1e ronde op de Nederlandse Teletekst (jongeren: iets om te lezen..) 

 

4.JEUGD: Zie hiervoor vooral de voortreffelijke website                                       

Toch hier een beknopte update: Martijn Rijneveen is coordinator geworden i.p.v. Rick 

Jelier met (administratieve) ondersteuning op de achtergrond van Hein v.d. Wal. In een 

goed gesprek, met Arend namens het bestuur erbij, zijn spijkers met koppen geslagen 
om volgend seizoen de jeugdbegeleiding beter op de rails te krijgen en houden.  

 



5.MEDIA 

 

 Mark in Schaaknieuws 

 

Magnus en Mark: Een 
mooie combinatie op de 
woensdagavond  
Published on Thursday, 09 February 
2017 20:03 | Written by Adri 

Timmermans |  |  | Hits: 50 

Woensdagavond is voor velen van ons 
de meest vervelende avond van de 

week... Het duurt dan nog bijna een 
week voordat je weer de kans krijgt je 

nederlaag van gisteren recht te zetten 
of je opmars door de ranglijst te 

vervolgen. Zo niet echter op de 

woensdagavond van 8 februari 2017. 

Schaakclub Dordrecht had, in samenwerking met de 

Dordtse cinema "De Movies", voor een heel leuk 
alternatief voor de Woensdagavond Blues gezorgd. Voor 

een heel schappelijk prijsje werden alle 

schaakenthousiasten getrakteerd op de film Magnus. 
Deze film is niet alleen voor schakers fascinerend. Het is 

een heel mooi opgebouwd verhaal over een familie van 
vader, moeder en drie kinderen, waarvan er eentje met 

een uitzonderlijk talent is geboren.  

Het is ontroerend om te zien hoe de kleine Magnus het 
moeilijk heeft op school omdat hij gepest wordt; hoe zijn 

vader hem altijd van heel dichtbij, maar nooit echt op de 
voorgrond, bijstaat en zijn zusjes er ook altijd voor hem 

zijn. Prachtige filmische beelden en een mooi 
opgebouwde spanning tijdens het kandidaten toernooi en 

de eerste match om het kampioenschap tegen Anand. 

Maar om alvast wat in schaaksferen te komen had Mark vooraf een lezing gegeven over de fantastische eindspel 
techniek die Magnus al heel vroeg leek te hebben. Hij gebruikte daarvoor een partij, en in het bijzonder een 

eindspel van een partij, tegen Zbynek Hracek, een speler die ooit ook nog eens speelde in onze eigen 
snelschaak marathon. Met zijn ruime 2640 ELO puntjes toch ook geen koekenbakker zal ik maar zeggen. 

Het vijfenveertig koppige publiek genoot ervan, zeker toen Mark aan het eind nog even wat mooie tactische 

partijstellingen van Magnus liet zien om te bewijzen dat hij meer dan een fabelachtige eindspel techniek bezit. 
Kortom, een bijzonder geslaagde avond, waaraan naast vele schaakliefhebbers van Schaakclub Dordrecht ook 

schakers van vele verenigingen in de omtrek goede herinneringen zullen overhouden. 

Naschrift: Wat een topavond ! Hieronder de 36 deelnemers; hopelijk neemt niemand Moskovitsch in de armen 

voor het schenden van hun privacy…  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/405-magnus-en-mark-een-mooie-combinatie-om-de-woensdagavond-mee-door-te-brengen
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/405-magnus-en-mark-een-mooie-combinatie-om-de-woensdagavond-mee-door-te-brengen
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/405-magnus-en-mark-een-mooie-combinatie-om-de-woensdagavond-mee-door-te-brengen
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/405-magnus-en-mark-een-mooie-combinatie-om-de-woensdagavond-mee-door-te-brengen?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=8c2dd95b2377757137faaf0f3cf4bc1f1d5913e8


1 Apon Iwahn 2 Dordrecht 13 Groot Dick 1 Dordrecht 25 Rijneveen Martijn 1 Dordrecht 

2 Barends Henk 1 Dordrecht 14 Grootheest Arend 1 Dordrecht 26 Roodnat  Wim 1 Pascal 

3 Blokpoel Ben 1 Klockelaer 15 Haan Jurgen 1 Sliedrecht 27 Schreuder Hans 1 Dordrecht 

4 Boer Lennard 1 Dordrecht 16 Hartkoren Fam. 2 Dordrecht 28 Slagboom Ton 1 Dordrecht 

5 Boer Hans 1 Dordrecht 17 Heeren Arie 1 Dordrecht 29 Smink Meinte 1 Pascal 

6 Boersma Hans 1 Dordrecht 18 Hoff Kees 1 Dordrecht 30 Timmermans Mark 2 Dordrecht 

7 Bruin Wouter 1 Dordrecht 19 Jelier  Rik 1 Dordrecht 31 Timmermans Adri 2 Dordrecht 

8 Bruin  Daniël  1 Sliedrecht 20 Laar John 1 Dordrecht 32 Timmermans Henk 2 Dordrecht 

9 Dees Bram 1 Dordrecht 21 Leij Arjan 1 Sliedrecht 33 Tol Kees 1 Pascal 

10 Dijk Wim 1 
Willige 
Dame 22 Noort Wim 1 Dordrecht 34 Versloot 

Jan 
Willem 1 Dordrecht 

11 Ditmer Ron 1 Oud-lid 23 Prins Henk 2 Sliedrecht 35 Wingerden Edwin 1 Dordrecht 

12 Griend Johan 1 Dordrecht 24 Prins Arie 1 Pascal 36 Zwartjes Gert 2 Dordrecht 

 

Henk Timmermansop TV ! 
Published on Saturday, 24 June 2017 18:38 | Written by Ton Slagboom |  |  |  | Hits: 49 

A.s. Maandagavond op NPO 2 is om 20.25 

uur een schaakdocumentaire, waarin ook 
onze eigen Interne wedstrijdleider Henk 

Timmermans te bewonderen is. Het gaat 
om de Familie van Foreest, 6 kinderen die 

door hun ouders zelfstandig opgevoed 

worden, zowel school als het schaken. 

Onderstaand stuk van clublid Bert Dobber 

verscheen toen op de website van Toms 
Schaakboeken; dank daarvoor, Bert & 

Tom. 

Hiernaast de TV screen print in 

het programma van Eva Jinek. 

Het kan een stuk slechter… 

 

RECLAMES : 

 

De linkse is van Indeed, de rechtse staat notabene in het Schaakblad: HOE is het MOGELIJK ???????? 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/436-henk-timmermansop-tv
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/436-henk-timmermansop-tv?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=aa99f606d3116ef35cb38cd550c2f20958c426c1
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BOEK / VERHAAL 

Bijna iedere schaker kent van Stefan Zweig de ‘Schachnovelle’. Onderstaand verhaal ‘De Schakers’ 

kende ik nog niet, maar het is een bijzonder interessant verhaal over de dunne lijn tussen geniaal en 

gekte van een schaker. Ik moest daarna opeens denken aan de film van wereldkampioen Carlsen… 

 

SCHAAK BUITENSPEL IN DE BINNENSTAD ?? 

      

Op initiatief van ‘Klockelaer’ Kok Kraaijeveld is via het Nieuw 

Dordts Peil het idee opgenomen om een Schaakspel op he 

Scheffersplein / Statenplein-gang te verkrijgen. Voorzitter 

Arend, Ton Slagboom en Kok hebben inmiddels een gesprek 

gehad op het Stadkantoor. Foto links was in de Berckepoort 

op de Voorstraat. Hierboven een mini-versie bij het Open Hof, 

Sterrenburg. Wordt vervolgd; iedere schaker/ toerist wil dat ! 



6.DIVERSEN  

UITBREIDING IN DE CRABBEHOEVE ! 

Daar was hij dan, de nieuwe telg van onze gastheer & gastvrouw. Cees & Mascha presenteerden hem 

op een zonovergoten zondagmiddag met de inmiddels beroemde lekkernijen erbij. Voorzitter Arend 

overhandigde namens de club de gebruikelijke enveloppe met inhoud. Nogmaals gefeliciteerd hierbij. 

     

De LEEUW 50 jaar! 
Published on Wednesday, 11 January 2017 19:12 | Ton Slagboom |  |  | Hits: 99 

Iemand op onze club noemt het een 'oude mannetjes' opening. Dat we nog steeds goede vrienden zijn, is mij 
een raadsel. Zonder dollen: De uitvinder, Leo dus, is inmiddels 88 jaar. Hieronder het persbericht van 

medeauteur Jerry van Rekom (Schaakclub Sliedrecht): 

DORDRECHT/SLIEDRECHT - De bijzondere schaakopening De Leeuw, die vanaf 1997 de internationale 
schaakwereld rond ging, is op 14 januari 2017 vijftig jaar geleden geboren op de 64 velden. Dat is een 

historisch feit, waarbij de schaakverenigingen Dordrecht en Sliedrecht stil staan. De wedstrijd Dordrecht (Leo 
Jansen) en Charlois/Rotterdam (Anton den Ouden) markeert het begin. 

Voorzitter Jerry van Rekom van Sliedrecht en schrijver van de inmiddels wereld verspreide openingsboeken: 
“Het is natuurlijk heel apart dat een opening die in clubkringen is geboren zo'n bekendheid heeft gekregen. Ik 

heb de eer gehad om de opening van mijn leraar en leermeester Leo Jansen (geboren 1928) verder te mogen 

uitwerken in een aantal boeken. Toen we daarmee begonnen, wisten we niet dat De Leeuw zo'n vlucht zou 
nemen. We hebben onszelf als liefhebbers van deze opening levenslang gegeven, maar als schaker is het een 

genoegen om zo in theorie en in de praktijk met je denksport bezig te kunnen zijn." 

De opening bestond immers al tussen 1967 en 1997 en werd het Jansen-systeem genoemd naar 

de grondlegger. Een eerste aanzet voor het uitwerken van het toe zo genoemde Jansen-systeem bevatte 2 A4-

tjes, die door Jansen zelf waren opgesteld. Na zijn overstap van Schaakclub Dordrecht naar Schaakvereniging 
Sliedrecht adopteerden enkele Sliedrecht-spelers het systeem en werkten gezamenlijk naar een eerste 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/391-het-jansen-systeem
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/391-het-jansen-systeem?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=08eebb0c132473df9f0a91ebf02bae78314b2dc2


beschrijving van slechts 35 bladzijden. Jansen kreeg door dit epistel echter volgelingen, die ook met zijn 
systeem praktijk ervaring opdeden. “Ik werd voor zijn denkbeelden gewonnen, toen ik met Leo Jansen in 

aanraking kwam op de Lage Waard in Papendrecht. Leo wist als geen ander schaakenthousiasme los te krijgen", 

aldus Jerry van Rekom. 

Zo groeide ook het idee om de opening te boek te stellen en na enkele jaren van verzamelen, analyseren en 

schrijven zag op 22 februari 1997 ‘De Leeuw, hét zwarte wapen’ het levenslicht.  Inmiddels zijn er vier herziene 
delen uit in het Nederlands en is er ook een Engelse editie gekomen. Sinds de uitgifte van de eerste druk zijn er 

meer dan 10.000 exemplaren verkocht. En niet alleen in Nederland. Reacties van over de gehele wereld 

bewijzen het succes van het boek van de twee amateurs.  

De historie van De Leeuw: 

Jaar Gebeurtenis Pagina’s Uitgever 

1967 Basispartij Den Ouden - Jansen     

1991 Basisontwerp Jansen-systeem 2 Leo Jansen 

1994 Jansen-systeem in Schakend Sliedrecht 35 Schaakvereniging Sliedrecht 

1997 Uitgifte 1e druk ‘De Leeuw, hét zwarte wapen’ 320 Syntax Publishers 

1998 2e herziene druk ‘De Leeuw, hét zwarte wapen’ 340 Syntax Publishers 

2000 3e herziene druk ‘De Leeuw, hét zwarte wapen’ 346 Schaakvereniging Sliedrecht 

2000 Uitgifte ‘Levenslang De Leeuw’ 100 Schaakvereniging Sliedrecht 

2001 Uitgifte 1e druk `The Black Lion’ 348 Schaaknieuws 

2003 Uitgifte 1e druk ‘De Witte Leeuw’ 182 Schaaknieuws 

2008 Uitgifte 2e herziene druk ‘The Black Lion’ 280 New In Chess 

2009 Uitgifte 4e herziene druk ‘De Zwarte Leeuw’ 280 New In Chess 

 
   

Jerry van Rekom kent de weg naar de opening, die een eigen plek in de schaakwereld heeft gekregen: “Leo 
Jansen wist als geen ander oude schaakopvattingen in een nieuw jasje te steken en op 14 januari 1967 bracht 

hij zijn nieuwtjes in de partij tegen correspondentie-grootmeester ir. A. den Ouden. Jansen (ook ir.) speelde 

voor de schaakclub Dordrecht, waar hij toen ook de voorzittershamer hanteerde. Zijn liefde voor het schaken 
begon meer dan 20 jaar eerder, toen hij na de oorlog de schaakboeken kreeg van de Dordtse kampioen 

Kortman. Leo was in die tijd een vernieuwer van de schaaksport. Hij begon met een speciale jeugdcommissie in 
Dordrecht, terwijl de landelijke bond het schaken voor de toekomstige generatie nog geen eigen aandacht gaf". 

Van Rekom vond het daarom ook mooi dat de winst van de boeken over 

De Leeuw vooral kan worden gestoken aan de bevordering van het 
schaken bij de jeugd. Zijn vereniging Sliedrecht heeft daarom vanaf 1991 

ook een vaste positie in de landelijke schaakcompetitie. “Schaakpromotie 
is hard nodig om onze mooie sport toekomstbestendig te maken. Het is 

daarom belangrijk dat zowel Dordrecht als Sliedrecht aandacht besteden 
aan het jubileum van De Leeuw". En de naam van de opening verwijst 

natuurlijk naar de grondlegger van het systeem, omdat zijn voornaam 

Latijns is voor de naam van de schaakopening. 

Inmiddels heeft Leo Jansen het auteursrecht van zijn openingsvisie 

overgedragen aan zijn schaakvrienden Ton Slagboom, Hans Berrevoets 
en Jerry van Rekom. De schaakverenigingen Dordrecht en Sliedrecht zijn 

daarbij betrokken als clubs, die Leo Jansen al tot erelid hebben benoemd. 

NB: Zie ook www. Tomsschaakboeken & de Sliedrecht site. 



Jacques Hennekes scoort 86% in de Hoop 
Published on Friday, 27 January 2017 19:53 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 70 

Vanuit de oude Sportraad is een samenwerking tussen Schaakclub Dordrecht en De Hoop tot stand gekomen. 
Als eerste activiteit stond gisteravond een simultaan van 1e teamspeler Jacques Hennekes op het programma. 

Hij haalde in 2 uur tegen 11 tegenstanders een mooie 86% score. 

Naast 9 overwinningen werd een paard eindspel tegen de prima spelende Taco Scheltus remise. De enige 

nederlaag was tegen 'huurling' Arie van Heeren, die voor de gelegenheid De Leeuw uit de kast haalde. Een 

sterke koningsaanval was het gevolg met een mooie mat-combinatie tot slot. 

Organisator Jules was zo enthousiast dat er al meerdere schaakplannen opborrelden. Met onze ondersteuning 

op het gebied van expertise en materiaal gaat dat dit jaar zeker lukken in De Hoop. 

  

Eerste teamspeler Jacques in gedachten, helpt niet tegen de ontketende Arie… 

 

BIBLIOTHEKEN DORDRECHT  

In het kader van de vernieuwende samenwerkingsverbanden in Dordrecht hebben alle 3 de Dordtse Bibliotheken 

een nieuw Schaakspel aangekocht. Een prima initiatief, die in het najaar luister wordt bijgezet door het leveren 

van een Schaakbijdrage van onze club in de vorm van een lezing, presentatie, simultaan en of snelschaak etc. 

Uiteraard volgt  nader nieuws op de bekende mediakanalen. 
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STUKJE HISTORIE 

WAT een MOOIS !! 

 

En fraaie tekst en veel -handige- diagrammen. Een immens 

omvangrijke hoeveelheid varianten. Wat is dat een 

monnikenwerk geweest. Chapeau! 

 

Al in mijn Dordtse tijd, na 3 delen van Den Hertog-Euwe ( van 

de 4 ) koos ik een beperkt aantal openingen. Met zwart K-

Indisch en  siciliaanse draak. Met wit indien mogelijk het 

Noords gambiet. Dat heeft ook als voordeel de onbekendheid, 

dus tijdwinst. Met door de jaren heen  score tussen 70 en 75 %. 

Dat zou ook een aantal leuke analyses kunnen opleveren. 

Helaas, nadat ik 52 jaren clubschaker ben geweest stapte ik 

over op bridgen en heb geen enkel notatieboekje bewaard. 

 

Leeuwen kende ik alleen uit de dierentuinen maar nooit uit de  

Drechtsteden. Die brullen zeer luid is mijn indruk en zijn 

buitengewoon gevaarlijk ! Ik vind dit een fantastisch oeuvre en 

complimenteer schrijver en analist. Het zal wel even duren eer 

ik daar dieper in zit.  

Hartelijke groet, Hein van de Wal 

Ex Dordrecht, jeugdvriend Leo Jansen 

NB: Tot ons verdriet kreeg ik bericht van zijn vrouw dat Hein na een val en longontsteking in het 

Ziekenhuis overleden is eind Mei. Zo is Leo Jansen wederom iemand uit zijn directe omgeving kwijt.  

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 
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