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Schaakclub Dordrecht 

 

Crabbehoeve, van Karnebeekstraat 2, 

Dordrecht   Tel. 078 – 7633082 

 
Jeugd 18.30 – 19.30 uur / Senioren 20.00 uur (>19.30) 
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Het huidige bestuur SCD:         

 

Arend van Grootheest – voorzitter 

Jan Willem Versloot   - secretaris (aftredend) 

Ben Sitton    - penningmeester  

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Hans den Boer   - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct 

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen   - jeugd coördinator 

Wouter de Bruin          - externe jeugd  

Anton de Maertelaere  - wedstrijdleider 

Adri Timmermans   - webmaster 

Kees van ‘t Hoff   - externe competitie 

 
Ereleden: Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans en Gert Zwartjes 

 

Teamcaptains: KNSB-1: Adri Timmermans, KNSB-2: Kees v. ’t Hoff, RSB-1 & 2.Hans den Boer  

RSB-3.John van de Laar, 4.Otto van Haren, 5.Hans Boersma 4-tallen V1. Kees v. ’t Hoff  V2. ? 

Totaal 11 Teams. 

 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 95 leden, waarvan 75 senior leden en 20 jeugd leden. 

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

 
Inhoudsopgave 
0. Voorwoord  - redactie, praatje van de voorzitter 
1. Interne Competitie : Kroongroep, Eindstanden / Snel & Rapid 

2. Externe Competitie : Verlag KNSB - RSB 4 & 8 tallen / bekerteams 

3. Toernooien : Watertoren, Sliedrecht,  
 

4. Jeugd : Pentachess / Merwede cup / Dick / Schoolschaak  
     

5. Media : Theehuis / Dordt.net – Dordrecht Centraal 

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

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


0. Voorwoord: “Praatje van de voorzitter” 

 
Heeft u dat nou ook ? Na een, althans voor mij, schaakloze zomer begint het zeker op de dinsdagavond alweer 
wat te kriebelen. Ik begin weer zin te krijgen in de combinatie van een paar uur geconcentreerd met een partij 

bezig te zijn, met na afloop -en soms ook tijdens de partij- de  gelegenheid om met schaakgenoten de stand van 
de wereld door te nemen. 

 

Het bestuur heeft zich ingespannen om ook komend seizoen voor een goed schaakjaar te zorgen. Zie hiervoor 
ook de diverse verslagen en de agenda voor de komende jaarvergadering. De vereniging is inhoudelijk en 

financieel gezond. Een stabiel ledenaantal en één van de grotere verengingen binnen de Rotterdamse 
Schaakbond. Wat wil je nog meer. 

We constateren dat veel interne en externe partijen gespeeld zijn. Alleen de laatste ronden van de interne 
competitie waren wat rustiger avonden. Mogelijk dat de nieuwe opzet van de interne daar een rol bij speelde. 

Vandaar dat er op de website een korte enquête staat waarvan wij verwachten dat de leden hier kort hun 

mening geven. 
 

De jeugd bij onze club heeft met Martijn, Rick en Wouter een goede begeleiding. Ook leuk dat in de regio 
uitwisseling en opleiding van jeugdschakers ontstaat. Daarbij is de steun van ouders gelukkig ook aanwezig. 

De nieuwe opzet van de KNSB competitie zorgt voor nog meer mogelijkheden om regionaal of landelijk je 

spelniveau te testen met meerdere tegenstanders. Zeker voor de sterkere spelers geeft dit meer uitdaging. 
Gelukkig zien we ook in de interne competitie de sterkste spelers regelmatig optreden. Overigens is ongeacht de 

sterkte voor iedere speler een passende tegenstander te vinden. 
 

De opzet van de toernooien willen we wat nieuw leven inblazen. Het late zomertoernooi en het voormalige 

Hogendoortoernooi tussen kerst en oud-en-nieuw worden vervangen door nieuwe vormen. Het eerste toernooi 
dat SC Dordrecht gaat mee helpen organiseren is het Merz toernooi in september. Marcel (en naar verwachting 

ook Anton en Wouter) denken na over de opzet van nieuwe toernooien.  
 

Het ziet ernaar uit dat ook 2019-2020 weer een bloeiend schaakjaar gaat worden. 
 

                                                                                   Arend van Grootheest, Dordrecht, 12 augustus 2019 

“van de redaktie” 
Het eerste team van Schaakclub Dordrecht is afgelopen week kampioen geworden in de Hoofdklasse van de 
Rotterdamse Schaakbond. Dat gebeurde via een zwaar bevochten 4,5-3,5 overwinning in de laatste uit wedstrijd 

tegen Sha Mata. Berichtgeving hieronder werd geplaatst op Dordrecht.net en in weekblad Dordrecht central. 
 

Dordrecht is daarmee de 

eerste winnaar van een 

nieuwe opzet in de 
Nederlandse schaakwereld, 

waarbij landelijk en regionaal 

de competities gesplitst zijn. 
Het team, onder aanvoering 

van internationaal meester 
Mark Timmermans, wist 

gerenommeerde 

tegenstanders zoals Charlois 
Europoort, Spijkenisse en 

Krimpen a/d IJssel voor te 
blijven door 7 van de 9 

wedstrijden in winst om te 

zetten. Teamleider Lennard 
den Boer: "We zijn wel door 

het oog van de naald 
gekropen".     

redactie.svw@persgroep.nl.            Foto genomen door onze eigen Ben Sitton. 

mailto:redactie.svw@persgroep.nl


NR 6 jaar KG 2014-2019 Punt Partij %

1 Mark Timmermans 54,0 60 90%

2 Rene Krul 26,5 40 66%

3 Lennard den Boer 38,5 60 64%

4 Rik de Wilde 37,0 59 63%

5 Wijnand den Dekkker 16,0 32 50%

6 Dirk Pulles 5,5 11 50%

7 Melvin Holwijn 5,5 11 50%

8 Jacques Hennekes 23,5 49 48%

9 Joop de Jong 13,0 28 46%

10 Berend Eikelboom 19,5 43 45%

10 Piet Pluymert 19,5 43 45%

12 Ton Slagboom 5,0 12 42%

13 Roland van Keeken 4,0 10 40%

13 Peter van Oevelen 4,0 10 40%

15 Laurens Jiskoot 4,0 11 36,4%

16 Cor Oliemans 10,5 29 36,2%

17 Iwahn Apon 13,0 36 36,1%

18 Johan v.d. Griend 7,5 21 35,7%

19 Adri Timmermans 13,0 42 31%

20 Victor Koppelaar 6,5 21 31%

21 JanWillem Versloot 3,5 12 29%

22 Koos Abee 3,0 11 27%

23 Marcel Pluymert 2,5 12 21%

24 Hans Berrevoets 2,0 11 18%

337 674 50%

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

 

 

In een vaak aangename sfeer werden er dit afgelopen schaakseizoen twee interne 

competities, een Kroongroep competitie, een Rapid competitie en een Snelschaak 
competitie gespeeld. Los van de rapid- en snelschaakpartijtjes, werden er op de 

dinsdagen ruim zevenhonderd ietwat meer serieuze schaakpartijen gespeeld. Piet 
Pluijmert  en Victor Koppelaar  legden beslag op de eerste twee plaatsen van de 
Voorjaarscompetitie én van de Najaarscompetitie in groep 1. 

 
Een interessante entree heeft Jaimy Soeterbroek gemaakt in de Voorjaarscompetite 

met de score van 12.5 punten uit 15 partijen! 

Elders valt er meer te lezen over de eindresultaten van de gespeelde competities.  
Het gevoelen bij uw wedstrijdleider intern is wel, dat er in de loop van de Voorjaarscompetitie aanzienlijk meer 

onvrede bij de deelnemers was over de indeling dan bij vorige edities van interne competities. 
 
Anton de Martelaere moet bedankt worden voor de organisatie van de Rapidcompetitie en Adri 
Timmermans  voor zijn hulp bij de Snelschaak competitie.                                                            IWL Henk 
 

Indeling van 2e helft van de competitie bekend: Sunday, 10 February 2019 20:16 | Adri  

Zoals op de ledenvergadering is afgesproken zijn we begonnen aan de tweede helft van de competitie. 

Wederom 16 ronden en drie groepen. De samenstelling van de groepen is als volgt: Ranglijst op club-ELO rating 

is gemaakt van alle deelnemers, met uitzondering van de KG. Deze spelen eigen competitie. De  overgebleven 
62 deelnemers zijn verdeeld in 2 groepen van 21 en 1 van 20. De ELO-grens tussen 1 en 2 is 1750 punten. De 

grens tussen groep 2 en drie is 1516 ELO-punten. Ik wens u een prettige en sportieve 2e competitiehelft toe. 

We zijn er weer !!!!! Saturday, 02 February 2019 11:18 | Written Administrator2 | Print | Email | Hits: Het 

heeft wel wat gekost, maar we zijn weer terug. Helaas zijn alle 
berichten in het laatste half jaar verdwenen. De standen en de 

ranglijsten zijn weer up-to-date. Voor mij wel een dure les. Ik 
ga onze website elke maand kopiëren naar een andere website 

bij een andere provider. Zijn wel dubbele kosten , maar dan 

kunnen we in elk geval redelijk snel switchen en verliezen we 
nooit meer te veel gegevens. Veel plezier met de site. Adri  

Toegevoegde links Friday, 05 April 2019 18:15 | Ton  

Op verzoek van het bestuur heeft webmaster Adri enkele 

zogenaamde links toegevoegd, die ook toevallig links te vinden 

zijn onder het kopje 'Diversen'. Dat zijn de volgende: 

www.schaakbond.nl / tomsschaakboeken.nl / 

rtvdordrecht.nl / dordrecht.net / dordtsport.nl en www.r-s-b.nl 

 

KROONGROEP 2018/2019 
  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 
Timmermans, M.A. 
(Mark) 

 

1 1 1 1 1 1 1 6 

2 Krul, R. (Rene) 1 

 

1 1 1 1 1 1 5,5 

3 Boer, L. den (Lennard) 1 1 

 

1 0 1 1 1 4,5 

4 Jong, J. de (Joop) 0 0 0 

 

1 0 1 1 3 

5 Wilde, R. de (Rik) 0 0 1 0 

 

0 1 1 3 

6 Apon, H. (Iwahn) 0 0 0 1 1 

 

0 1 2,5 

7 Oliemans, C. (Cor) 0 0 1 0 0 1 

 

1 2 

8 Hennekes, J. (Jacques) 0 1 0 0 0 1 1 

 

1,5 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/541-indeling-van-2e-helft-van-de-competitie-bekend
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/536-we-zijn-er-weer
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/536-we-zijn-er-weer?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=e427047a4393f65b7abd63f211e13ae7a57be23e
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/560-toegevoegde-links
http://www.schaakbond.nl/
http://tomsschaakboeken.nl/
http://rtvdordrecht.nl/
http://dordrecht.net/
http://www.dordtsport.nl/
http://www.r-s-b.nl/


INTERNE COMPETITIE 
 
Prijzen Intern  2018-19 % € 120

Clubkampioen Timmermans, M.A. (Mark) 86% € 20

Snel Timmermans, M.A. (Mark) 96% € 10

Rapid Weert, G. van der (Gerben) 90% € 10

A Najaar Pluymert, P.W. (Piet) 60% € 10

A Voorjaar Koppelaar, V. (Victor) 70% € 10

(Victor wint totaal: 64-59%)

B Najaar Berrevoets, H. (Hans) 69% € 10

B Voorjaar Heeren, A. van (Arie) 71% € 10

C Najaar Grootheest, A. van (Arend) 65% € 10

C Voorjaar Soeterbroek, J (Jaimy) 83% € 10

w/v Najaar

A Bruin, W. de (Wouter) 132

B Heeren, A. van (Arie) 210

C Soeterbroek, J (Jaimy) 414 € 10

w/v Voorjaar

A Timmermans, A.L. (Adri) 67

B Berrevoets, H. (Hans) 204

C Soeterbroek, J (Jaimy) 261 € 10   

 
De toch wel grote 3 van de interne competitie: Mark, Victor K. 
en Jaimy. De laatste bleef runner-up Peter Schot nipt voor!=> 

STANDEN INTERNE COMPETITIE  
Zoals in de ALV is aangenomen, is dit seizoen een proef met 2 
Competities i.p.v. de gebruikelijke 3:  

De Najaar competitie en de Voorjaars competitie. Allereerst de Eindstand ELO rating lijst na ronde 16: 
 

Pl Naam ClubELO 36 Rijneveen, M. (Martijn) 1706.2 

1 Timmermans, M.A. (Mark) 2392.5 37 Dwars, C. (Conchita) 1702.2 

2 Krul, R. (Rene) 2214.0 38 Geus, T. De (Timon) 1698.0 

3 Boer, L. den (Lennard) 2154.2 39 Noort, W. van (Wim) 1658.9 

4 Wilde, R. de (Rik) 2149.2 40 Weert, G. van der (Gerben) 1649.5 

5 Hennekes, J. (Jacques) 2014.5 41 Grootheest, A. van (Arend) 1610.6 

6 Pluymert, P.W. (Piet) 1999.9 42 Hoek, T. van (Thijs) 1608.5 

7 Koppelaar, V. (Victor) 1964.8 43 Wingerden, E. van (Erwin) 1607.8 

8 Keeken, R. Van (Roland) 1952.0 44 Hobe, T. (Ton) 1578.3 

9 Jong, J. de (Joop) 1946.7 45 Schot, P (Peter) 1576.1 

10 Vogelesang, S (Sander) 1938.1 46 Slotboom, T (Teus) 1572.1 

11 Doorn, X. Van (Xander) 1919.8 47 Visser, T (Theo) 1558.9 

12 Oevelen, P. Van (Peter) 1914.6 48 Groot, B.D. (Dick) 1546.0 

13 Versloot,  (Jan Willem) 1904.1 49 Schreuder, P.J. (Hans) 1544.3 

14 Apon, H. (Iwahn) 1891.3 50 Zwartjes, G. (Gert) 1531.1 

15 Sitton, B. (Ben) 1890.7 51 Maertelaere, A. de (Anton) 1511.1 

16 Oliemans, C. (Cor) 1877.5 52 Soeterbroek, J (Jaimy) 1510.4 

17 Jong, R de (Roel) 1874.9 53 Haren, O.C. van (Otto) 1503.5 

18 Slagboom, T. (Ton) 1854.0 54 Manen, B. van (Bert) 1479.4 

19 Timmermans, A.L. (Adri) 1853.6 55 Monster, H. (Henk) 1431.1 

20 Blommestein, V. van (Victor) 1848.0 56 Bonninga, A. (Anko) 1410.8 

21 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1846.9 57 Nugteren, D. (Dick) 1402.4 

22 Bruin, W. de (Wouter) 1845.7 58 Barends, H. (Henk) 1398.9 



23 Vos, M. (Martijn) 1837.0 59 Boersma, J. A. (Hans) 1355.0 

24 Schakel, L. (Lemmy) 1824.5 60 Vliet, W. Van (Wim) 1305.0 

25 Griend, J. van de (Johan) 1816.8 61 Fafie, P. (Peter) 1279.4 

26 Boer, M.F. den (Marcel) 1797.6 62 Mulder, R (Rien) 1252.5 

27 Berrevoets, H. (Hans) 1794.5 63 Herk, R. van (Robert) 1228.2 

28 Laar, J.C. van de (John) 1792.1 64 Vries, E de (Edward) 1131.6 

29 Pluymert, M. (Marcel) 1781.1 65 Vossen, C. (Cor) 1129.1 

30 Timmermans, H.J. (Henk) 1779.9 66 Harms, A. (Aart) 1129.1 

31 Jongeneel, W. (Wim) 1769.8 67 Dijk, J. van (Johan) 1111.6 

32 Heeren, A. van (Arie) 1756.4 68 Acar, B (Bilal) 1087.6 

33 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1746.2 69 Poort, L (Lennahrt) 1033.7 

34 Jelier, R. (Rick) 1716.6 70 Reijenga, J. (Jan) 934.9 

35 Abee, K. (Koos) 1707.2 71 Berg, T. van den (Tobias) 922.4 

 
R TOTAAL Competitie Punten CP Pt N % R TOTAAL CP Pt N %

1 K Timmermans, M.A. (Mark) 2504 13,5 15 90% 40 B Groot, B.D. (Dick) 1626 15 26 58%

2 K Boer, L. den (Lennard) 2240 14,5 20 73% 41 B Hobe, T. (Ton) 1620 14,5 26 56%

3 K Krul, R. (Rene) 2150 5,5 7 79% 42 B Hoek, T. van (Thijs) 1609 8 15 53%

4 K Wilde, R. de (Rik) 2103 3 6 50% 43 B Wingerden, E. van (Erwin) 1596 8,5 19 45%

5 A Pluymert, P.W. (Piet) 2037 13,5 23 59% 44 B Visser, T (Theo) 1580 13 24 54%

6 K Hennekes, J. (Jacques) 2003 5,5 14 39% 45 B Zwartjes, G. (Gert) 1579 12 23 52%

7 A Koppelaar, V. (Victor) 2003 11,5 18 64% 46 C Soeterbroek, J (Jaimy) 1573 21,5 24 90%

8 A Doorn, X. Van (Xander) 1969 13 21 62% 47 B Schreuder, P.J. (Hans) 1555 12 27 44%

9 K Jong, J. de (Joop) 1948 10,5 21 50% 48 C Maertelaere, A. de (Anton) 1552 11 21 52%

10 A Versloot, J.W. (Jan Willem) 1918 11 22 50% 49 B Slotboom, T (Teus) 1545 10,5 23 46%

11 A Sitton, B. (Ben) 1916 12,5 23 54% 50 © Klerk, K. (Kees) 1507 1 3 33%

12 A Timmermans, A.L. (Adri) 1894 13,5 25 54% 51 C Barends, H. (Henk) 1455 11 19 58%

13 A Boer, M.F. den (Marcel) 1891 11,5 22 52% 52 C Monster, H. (Henk) 1444 16 30 53%

14 A Berrevoets, H. (Hans) 1885 13 23 57% 53 B Haren, O.C. van (Otto) 1441 3 11 27%

15 (A) Vogelesang, S (Sander) 1871 3 4 75% 54 C Boersma, J. A. (Hans) 1403 12 25 48%

16 K Oliemans, C. (Cor) 1868 7 20 35% 55 C Nugteren, D. (Dick) 1403 13 24 54%

17 A Bruin, W. de (Wouter) 1856 12,5 21 60% 56 C Manen, B. van (Bert) 1397 4 9 44%

18 A Oevelen, P. Van (Peter) 1855 4 8 50% 57 C Bonninga, A. (Anko) 1384 9 20 45%

19 A Blommestein, V. van (Victor) 1852 10 18 56% 58 © Prijs, X. (Xander) 1377 0 1 0%

20 A Griend, J. van de (Johan) 1843 12,5 25 50% 59 C Fafie, P. (Peter) 1343 10 18 56%

21 A Jiskoot, Th.E. (Theo) 1835 7,5 18 42% 60 C Vliet, W. Van (Wim) 1332 11,5 23 50%

22 K Apon, H. (Iwahn) 1827 5 17 29% 61 C Mulder, R (Rien) 1323 14,5 25 58%

23 B Hoff, C.D. van 't (Kees) 1806 11,5 21 55% 62 C Herk, R. van (Robert) 1304 15,5 25 62%

24 A Jong, R de (Roel) 1797 2 9 22% 63 C Vries, E de (Edward) 1143 11 24 46%

25 B Heeren, A. van (Arie) 1794 13,5 23 59% 64 C Hauser, J. (Johann) 1092 3 10 30%

26 B Laar, J.C. van de (John) 1788 11 20 55% 65 C Acar, B (Bilal) 1091 8 15 53%

27 A Pluymert, M. (Marcel) 1787 6,5 15 43% 66 C Dijk, J. van (Johan) 1087 10,5 26 40%

28 B Timmermans, H.J. (Henk) 1785 9,5 17 56% 67 C Harms, A. (Aart) 1079 10 27 37%

29 A Jongeneel, W. (Wim) 1765 8,5 18 47% 68 C Vossen, C. (Cor) 1059 6,5 15 43%

30 B Rijneveen, M. (Martijn) 1763 12,5 23 54% 69 C Poort, L (Lennahrt) 979 7 23 30%

31 B Abee, K. (Koos) 1734 7 14 50% 70 © Ginneken, M. van (Manon) 941 0 1 0%

32 B Jelier, R. (Rick) 1706 7,5 16 47% 71 C Berg, T. van den (Tobias) 843 1 9 11%

33 B Dwars, C. (Conchita) 1693 8,5 18 47% 72 C Reijenga, J. (Jan) 775 5 30 17%

34 (B) Schakel, L. (Lemmy) 1690 0 2 0%

35 B Schot, P (Peter) 1672 15,5 28 55% 1863 367 689 53%

36 B Weert, G. van der (Gerben) 1666 12 24 50%

37 B Grootheest, A. van (Arend) 1664 13 23 57% 73 Keeken, R. Van (Roland) 1862 0 0

38 B Noort, W. van (Wim) 1655 12 24 50% 74 Slagboom, T. (Ton) 1744 0 0

39 (B) Geus, T. De (Timon) 1630 2,5 3 83% 75 Vos, M. (Martijn) 1747 0 0  
 



T R A D I T I E : S I M U L T A A N op de laatste avond voor de vakantie 
Published: Saturday, 22 June 2019 14:57 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 77 

Tradities zijn er om in ere te houden! Zo ook de traditie bij ons om op de laatste avond voor de zomervakantie 
een simultaan te organiseren tegen de clubkampioen! Zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde is ook dit keer 

Mark kampioen geworden en u kunt dus dinsdag proberen onze eigen IM een pootje te lichten! Nog wat nieuws: 

1. Onze Mark won vorige week nog van Anish Giri op het NK Lightning Chess in Tilburg 
(https://www.sgking.nl/hing-ting-laightning-weer-de-beste/). U bent dus gewaarschuwd! 

2. Op de simultaanavond trakteert het bestuur de aanwezigen op een hapje en een drankje!  

3. Er zal een mogelijkheid zijn om de voetbalwedstrijd (Nederland-Japan) op bescheiden schaal te volgen. 

Vorig jaar was het een drukte van belang en probeerden zo'n 25 spelers hun geluk. Ook dit keer rekenen we op 

een dergelijk aantal. Inschrijving staat vrij aan alle clubleden, oud-clubleden, leden van bevriende verenigingen 
en verder ook ieder ander die zin heeft om een ontspannen potje te schuiven tegen Mark. Zorg dat u tussen 

19:30 uur en 20:00 uur in het clubgebouw bent en wij zorgen ervoor dat u een mooie avond krijgt! Tot dinsdag 

avond! 

 
Prachtige Simultaan Mark 
Published: Wednesday, 26 June 2019 16:22 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 37 

Kampioen Mark Timmermans speelde gisteravond een uitstekende simultaan: tegen 14 tegenstanders behaalde 

hij 12 punten ofwel 86%, TPR ruim 1900!  

Dankzij het fraaie weer en het gering aantal deelnemers (voetbal concurentie?) werd er voor het eerst buiten 

gespeeld, nadat onze jeugdleiders Wouter en Martijn daar hun simultaans hadden afgewerkt. Daartussen in 
werd jeugdleider Hein van de Wal uitgezwaaid door voorzitter Arend met dankzegging en natuurlijk een goede 

fles wijn, voor het vele werk zoals het contact met de ouderen, dat Hein voor de jeugd van SCD vele jaren 

gedaan heeft.  

 Rest nog te melden wie de 2 punten van Mark afsnoepten: 

* Routinier Koos Abee liet zien het nog lang niet verleert te hebben en liet na een uurtje het halfje optekenen. 

* Mede teammaat Rik de Wilde moest er ongeveer 2 uur over doen om zijn pluspion in het eindspel te 

verzilveren: vol punt dus. 

* John van de Laar stal de show. Je zal maar als laatste Mark tegenover je hebben. Die had al gezien dat John 

het dolle torenmotief kon toepassen en na een flink aantal schaakjes over het hele bord heen, had Mark John 

genoeg laten zweten en stak zijn hand uit in de overgebleven pat stelling: remise! 

Ondertussen was ook een snelschaakgroepje gereed, met de namen in rangvolgorde: Lennard den Boer - Ben 

Sitton - Johan v.d. Griend - Victor Koppelaar - Jan Willem Versloot - Cor Oliemans. Tezamen met andere 'niet-
spelers' werd vervolgens de inwendige mens verwend door de geweldige hapjes die de keuken van de 

Crabbehoeve gefabriceerd werden. Zo rond een uur of 12 was iedereen voldaan toe aan een welverdiende 

schaakvakantie..... 

Op de volgende pagina een overzicht van de resultaten, ook van de laatste 5 jaar simultaans van Mark. We zien 

dat buiten de partijen tegen zijn mede D1 collega’s er eigenlijk maar 3 nullen genoteerd zijn en wel tegen: 

 * Dick Nugteren, Gerben v.d. Weert en Thijs v. Hoek. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/579-t-r-a-d-i-t-i-e-s-i-m-u-l-t-a-a-n-op-de-laatste-avond-voor-de-vakantie
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https://www.sgking.nl/hing-ting-laightning-weer-de-beste/
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NR Simultaans Crabbehoeve ELO 2015 2016 2017 2018 2019 Punt N %

1 Rik de Wilde 2200 1 0,5 0 0 1,5 4 38%

2 Lennard den Boer 2150 1 0,5 0 1,5 3 50%

3 Jacques Hennekes 2000 0 0 1 0%

4 Peter van Oevelen 1950 0,5 0,5 1 50%

5 Iwahn Apon 1900 0,5 0 0,5 2 25%

6 Xander van Doorn 1900 1 1 1 100%

7 Koos Abee 1800 0,5 0,5 1 50%

8 Wouter de Bruin 1800 1 0,5 1,5 2 75%

9 John van de Laar 1750 1 0,5 1,5 2 75%

10 Victor v. Blommestein 1750 1 0,5 1,5 2 75%

11 Kees v. 't. Hoff 1700 1 1 1 100%

12 Rick Jelier 1700 1 1 2 2 100%

13 Wim van Noort 1700 1 1 1 100%

14 Arend v. Grootheest 1650 0,5 0,5 1 50%

15 Thijs v.d. Hoek 1650 1 0 1 2 50%

16 Bert Dobber 1650 1 1 1 100%

17 Michiel v. Veen 1625 1 1 2 2 100%

18 Gerben v.d. Weert 1600 0 1 1 2 50%

19 Teus Slotboom 1600 1 1 2 2 100%

20 Gert Zwartjes 1550 0,5 0,5 1 50%

21 Bas Nugteren 1550 0,5 1 1 1 3,5 4 88%

22 Anton de Maertelaere 1550 1 1 0,5 1 1 4,5 5 90%

23 Martijn Rijneveen 1550 1 0,5 1 1 1 4,5 5 90%

24 Dick Groot 1550 1 1 1 1 4 4 100%

25 Paul de Roos 1550 1 1 1 100%

26 Edwin Peters 1550 1 1 1 100%

27 Otto van Haren 1550 1 1 1 100%

28 Dick Nugteren 1500 1 1 0 2 3 67%

29 Erwin v. Wingerden 1500 1 0,5 1 1 3,5 4 88%

30 Bram Dees 1500 1 1 2 2 100%

31 Peter Schot 1500 1 1 2 2 100%

32 Elroy Peters 1450 0,5 0,5 1 50%

33 Henk Monster 1450 0,5 1 1,5 2 75%

34 Anko Bonninga 1450 1 1 2 2 100%

35 Johan Nus 1400 1 1 1 100%

36 Peter Odijk 1400 1 1 1 100%

37 Hans Boersma 1375 1 1 1 1 1 5 5 100%

38 Henk Barends 1350 1 1 1 1 4 4 100%

39 Cletus Thuraisingam 1300 1 1 1 100%

40 Ulrich Lobles 1300 1 1 2 2 100%

41 Sahim Mayhem 1300 1 1 1 100%

42 Peter v.d. Laars 1300 1 1 1 100%

43 Peter Fafie 1300 1 1 1 1 1 5 5 100%

44 Jan Hauser 1250 1 1 2 2 100%

45 Joas v. Doeselaar 1250 1 1 1 100%

46 Cor Vossen 1250 1 1 1 100%

47 N. Waziri 1200 1 1 1 100%

48 Joachim v. Doeselaar 1200 1 1 1 100%

49 Ben Bloppoel 1200 1 1 2 2 100%

50 John van Dijk 1200 1 1 1 100%

51 Aart Harms 1140 1 1 1 1 4 4 100%

52 Kawan Cho 1100 1 1 1 100%

53 Isaa Omreat 1100 1 1 1 100%

54 Keil Telli 1100 1 1 1 100%

55 Brian Moeller 1100 1 1 1 100%

56 R. den Boer 1100 1 1 1 100%

57 Edward de Vries 1100 1 1 1 100%

? 6 6 6 100%

Aantal 117 25 23 30 25 14 117

Punten 101 23,5 20 25,5 20 12 101

Score 86% 94% 87% 85% 80% 86% 86%

Tegen 1526 1520 1500 1500 1500 1610

TPR 1847 1964 1822 1796 1740 1915  



SNELSCHAAK EINDSTAND & UITSLAGEN 
 
In totaal hebben dit seizoen 53 clubleden meegedaan met de 'versnelde' competitie, waarvan 3 'dubbel': een 

mooi aantal, precies gelijk aan vorig seizoen! De winnaars waren al bekend en gemeld op de site, maar hierbij 

nog een keer: Mark Timmermans en Gerben v.d. Weert. De eindlijsten zijn gebaseerd op een minimale 

deelname van 3 i.p.v. 4 ronden. Dit vanwege de geringe opkomst in de 5e ronde (en sommigen ook het 

samenvallen met de externe beker wedstrijden). 

Nr. A Ranglijst Snel % rang Nr. A Ranglijst Rapid % rang

1 1 Mark Timmermans 96% 1,0 1 1 Gerben v.d. Weert 90% 1,0

* 2 Cor Oliemans 79% 2,3 * 2 Hans Schreuder 67% 1,0

* 3 Iwahn Apon 81% 2,6 * 3 Arie van Heeren 70% 2,0

2 4 Lennard den Boer 78% 2,7 2 4 Theo Jiskoot 73% 2,7

3 5 Piet Pluijmert 83% 3,1 * 5 Kees van 't Hoff 80% 3,0

* 6 Rene Krul 70% 3,2 * 6 Arend van Grootheest 67% 3,0

4 7 Victor Koppelaar 72% 3,7 3 7 Jaimy Soetenbroek 66% 3,0

* 8 Charles Kuypers 64% 3,9 4 8 Ton Hobe 75% 3,3

5 9 Ben Sitton 54% 4,3 5 9 Anton de Maertelaere 48% 3,7

* 10 Marcel Pluymert 54% 4,2 6 10 Hans Boersma 46% 4,0

* 11 Xander van Doorn 50% 4,5 7 11 Gert Zwartjes 58% 5,3

6 12 Rick Jelier 45% 5,1 * 12 Bram Dees 50% 6,0

* 13 Jan Willem Versloot 52% 5,2 * 13 Elroy Peters 17% 6,0

7 14 Johan van de Griend 41% 5,9 * 14 Jan Reyenga 0% 6,0

* 15 Timon de Geus 54% 5,5 8 15 Henk Monster 33% 6,7

* 16 Roel de Jong 41% 6,1 * 16 Edwin de Vries 50% 7,0

8 17 Adri Timmermans 40% 6,4 * 17 Peter Schot 30% 7,0

* 18 Hans Berrevoets 42% 9,2 * 18 Bilal Acer 14% 7,5

* 19 Gerben van der Weert 38% 9,7 * 19 Erwin van Wingerden 42% 8,0

* 20 Koos Abee 42% 10,2 9 20 Tobias v.d. Berg 0% 9,0

* 21 Martijn Rijneveen 36% 10,7 * 21 Dick Groot 33% 10,0

* 22 John van der Laar 25% 11,1 * 22 Jurian Dubbeldam 33% 11,0

* 23 Wim Jongeneel 31% 11,7 * 23 Lennart Poort 17% 13,0

* 24 Thijs van Hoek 30% 12,1 * 24 Dick Nugteren 33% 14,0

9 25 Teus Slotboom 24% 11,4

10 26 Wouter de Bruin 20% 12,1

* 27 Hans Schreuder 29% 13,6

* 28 Arend van Grootheest 29% 14,1

* 29 Otto van Haren 0% 14,5  
   Asterix: minder dan 3 ronden gespeeld 

 
6e ronde Snel & Rapid: Geweldige slotronde ! 

Liefst 30 deelnemers gisteravond (en nog 3 'non-playing' bestuursleden), iets wat we zo'n 1,5 jaar niet meer 

hebben meegemaakt! Blijkbaar geen voetbal, Konings- cq Koninginnedag, warm weer of wat voor andere 

redenen er kunnen zijn. WL's Adri en Anton zagen het achter hun laptops met genoegen aan. 

Winnaar van het snel werd Mark Timmermans met maar weer eens een 100% score. Uiteraard wint Mark ook 
het eindklassement; van harte gefeliciteerd. Opvallend was het optreden van de gelukkig weer aanwezige Otto 

van Haren: zijn punten liepen echter wat achter bij zijn 'wat wil je drinken' offertes.... 

Winnaar van het rapid werd Hans Schreuder, die daarmee bewees dat zijn ronde overwinning vorig jaar geen 
toevalstreffer was. Gerben v.d. Weert werd tweede, maar had de titel met 3 ronde overwinningen eigenlijk al 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/547-4e-ronde-snel-rapid


op zak. Uiteraard eveneens de hartelijke felicitaties. Ook bij het Rapid was er iemand met 0 punten en wel de 

dappere Tobias v.d. Berg. Advies van een 'oudere jongere': Geen paniek, het eerste punt gaat er echt een keer 

komen! De eindranglijsten komen binnenkort nadat IWL Henk zijn wijze hoofd erover gebogen heeft... 

5e ronde Snel & Rapid 
 
Deze viel dit jaar op 30 April ofwel de oude Koninginnedag. Echter, er speelde ook iets met voetbal en dus 

waren er zegge en schrijve 13 aanwezig: 8 bij het Snel (winnaar Adri Timmermans) en 5 bij het Rapid (weer 
gewonnen door Gerben v.d. Weert). In goed en snel overleg besloot de WL deze ronde niet mee te rekenen. 
4e ronde Snel & Rapid 
Published: Friday, 01 March 2019 18:47 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 71 

Met 19 deelnemers was de opkomst karig te noemen. Bij het Rapid wist WL Anton een soort versneld Rapid te 

verzinnen, waardoor het 8-tal een gesloten competitie kon spelen. De winnaar van het Hoogendoorntoernooi, 
Kees van 't Hoff dus, won en bleef zo in de race voor de titel achter Gerben v.d. Weert. Klapper was voor Bilal 

Acer: Wint van Theo Jiskoot ! Bij het snel won Mark, wel 2 remises tegen zijn mede D1 spelers Lennard den 

Boer en René Krul. 

 

 3e ronde Snel & Rapid 
Published: Thursday, 14 February 2019 19:17 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 141 
 

 r3 Ranglijst Snel pt   r3 Ranglijst Rapid  pt  

1 Mark Timmermans      10,5   1 Gerben v.d. Weert 6 

2 Lennard den Boer 9   2 Ton Hobe 5 

3 Victor Koppelaar 8   3 Jaimy Soetenbroek 4 

4 Charles Kuypers 7   4 Hans Boersma 3 

5 Piet Pluijmert 6   5 Anton de Maertelaere 2 

6 Adri Timmermans 5,5    6 Elroy Peters 1 

7 Roel de Jong 4,5   7 Bilal Acer 0 

8 Rick Jelier 4         

9 Ben Sitton 3,5   Na ronde 3 zijn Mark en Cor Oliemans 

10 Hans Berrevoets 3,5   koploper bij het snel. Gerben leidt  

11 Teus Slotboom 2,5   (dik) het Rapid voor Arie van Heeren. 

12 Wouter de Bruin 2          Ton 

r4 Ranglijst Snel pt   r4 Ranglijst Rapid  pt  

1 Mark Timmermans 9   1 Kees van 't Hoff 5,5 

2 Lennard den Boer 8   2 Gerben v.d. Weert 4,5 

3 René Krul 7   3 Theo Jiskoot 4 

4 Piet Pluijmert 5,5   4 Ton Hobe 4 

5 Johan van de Griend 5   5 Anton de Maertelaere 3,5 

6 Xander van Doorn 4,5   6 Gert Zwartjes 3,5 

7 Jan Willem Versloot 4   7 Hans Boersma 1,5 

8 Thijs van Hoek 4   8 Bilal Acer 1,5 

9 Adri Timmermans 3,5         

10 Rick Jelier 3   Na ronde 4 is Mark koploper bij snel. 

11 Teus Slotboom 1,5   Gerben leidt het Rapid; Kees volgt. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/547-4e-ronde-snel-rapid
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2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer) 

 

Voor het seizoen begon was al duidelijk dat het een heel druk seizoen zou worden. Gezien de gewijzigde opzet 

van de competities van de KNSB en RSB waren er meer mogelijkheden voor de leden om extern te schaken. De 
club heeft na een grondige inventarisatie maar liefst 14 teams in verschillende competities ingeschreven.  

 

In de KNSB bekercompetitie strandt het team in de 3e ronde. Na overwinningen op Sliedrecht en Schaakmat 
Westland moest het team in de 3e ronde aantreden tegen Charlois Europoort. Kansloos werd er met 4-0 

verloren. In de RSB bekercompetitie werd eveneens de 3e ronde bereikt. Na overwinningen op SOF/DZP en De 
Willige Dame werd er van Krimpen aan den IJssel verloren. Hierbij dient wel vermeld te worden dat beide teams 

niet in de sterkst mogelijke opstelling konden aantreden. Het programma was in die periode overvol met 4 

wedstrijden in 8 dagen! 
 

In de KNSB competitie werden 2 teams ingeschreven. Het 1e team speelde in de inmiddels al vertrouwde 2e 
klasse. Vooraf had teamleider Adri Timmermans aangegeven dat 4 teams, qua rating, flink sterker waren dan de 

overige 6. Handhaving was reëel gezien de opdracht waar het team voor moest gaan. Met 3 overwinningen en 2 
gelijke spelen is het team daarin geslaagd. Met een prachtige 5e plaats werd de competitie afgesloten. Het 

nieuwe 2e team speelde in de 4e klasse. Met 2 overwinningen en 1 gelijk spel kon degradatie niet worden 

voorkomen. Volgend seizoen zal in de 5e klasse gestreden worden voor een spoedige terugkeer in de 4e klasse. 
 

In de RSB werden 6 teams ingeschreven. Het 1e in de hoofdklasse. Het 2e, 3e en 4e in de 1e klasse. Het 5e in de 
2e klasse en het 6e in de 3e klasse.  

De hoofdklasse bestond, door de eenmalige mogelijkheid van extra inschrijving, uit 10 teams! Het gevolg 

daarvan is dat er 4 teams degraderen en dat dat weer doorwerkt in de lagere klassen met versterkte degradatie.  
Het 1e werd na een spannende competitie met 7 overwinningen en 2 nederlagen “KAMPIOEN”. Gezien het 

drukke programma, met eveneens wedstrijden voor de KNSB competitie en de 2 bekercompetities, voor de 
meeste spelers een mooie bekroning op een slopend seizoen. Roland van Keeken (3e) en Jacques Hennekes 

(10e) staan in de Top 10 van de klasse met scores van respectievelijk 6,5 en 6 uit 8. 
Het 2e en 4e team werden bij elkaar ingedeeld in de 1e klasse B. Na een spannende 1e wedstijd tegen elkaar die 

in een gelijk spel eindigde, wist het 2e team als 2e en het 4e team als 7e de competitie af te sluiten. Voor het 2e 

een keurige prestatie. Johan van de Griend (4e met 5,5 uit 7) en Peter van Oevelen (10e met 4,5 uit 6) wisten 
zich in de Top 10 van de klasse te spelen. Volgend jaar nieuwe kansen. Voor het 4e betekent dit degradatie naar 

de 2e klasse. Vooraf was gezien de promotie als beste 2e naar de 1e klasse al bekend dat handhaving lastig zou 
worden maar het team kan met opgeheven hoofd terugkijken op het afgelopen seizoen. 

Het 3e team, kampioen 2e klasse seizoen 2017-2018, werd ingedeeld in de 1e klasse A. De start was lastig. 

Wennen aan het niveau? Maar de eindsprint was indrukwekkend. Met als kookpunt de laatste wedstijd in de 
Crabbehoeve tegen mede degradatiekandidaat Barendrecht IJsselmonde. Ondanks het op het laatste moment 

versterken met een Fide meester door Barendrecht IJsselmonde werd er een zwaar bevochten overwinning 
behaald. Gevolg een handhaving in de 1e klasse met een keurige 5e plaats. 

Het 5e team speelde, na een knappe handhaving in het vorige seizoen, opnieuw in de 2e klasse. Ook dit jaar wist 
het team, ondanks een versterkte degradatieregeling, zich te handhaven in de 2e klasse. Fantastisch was de 

geweldige stunt tegen Maassluis 1. Ze hebben daar wel een paar nachten wakker gelegen van de 5,5-2,5 

nederlaag. 
Het 6e team speelde in de 3e klasse. Met 1 overwinning en 1 gelijkspel was een teleurstellende 8e plaats en 

degradatie een feit. Volgend seizoen weer nieuwe kansen. 
 

Tenslotte de viertallen. Het 1e en 2e viertal werden bij elkaar ingedeeld in 1A. Verrassend genoeg eindigde het 

2e, met een knappe 4e plaats, boven het 1e dat 7e werd. Anton de Maertelaere eindigde met een score van 2,5 
uit 4 als 9e in de Top 10 van deze klasse. Het 3e viertal speelde in 2C een teleurstellend seizoen met een 7e 

plaats in de competitie. Het 4e speelde in 2B en eindigde als 6e in de competitie. Henk Barends wist zich te 
onderscheiden met een 4e plaats in Top 10 van de klasse met een score van 5 uit 7.  

Veel dank ben ik verschuldigd aan de wedstrijdleiders, Anton de Maertelaere, Kees van ’t Hoff en John van de 

Laar, die ook dit jaar weer alle wedstrijden in goede banen wisten te leiden. Dank ook aan de teamleiders die 
hun teams weer samenstelden voor de wedstrijden. Onmisbaar in de organisatie!  

 
De inventarisatie voor het volgend seizoen zit er weer op. Gevolg is dat we 3 teams, 1 achttal RSB en 2 

viertallen RSB, minder inschrijven dan het afgelopen seizoen. We gaan er samen weer een mooi seizoen van 
maken!                                                                                                                         Hans den Boer 



SCD 2018-2019 pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n pt n

Nr Naam Pt Par %

3e 3e

1 Jaimy Soeterbroek 0,5 1 1 1 1 1 2,5       3 83%

2 Sander Vogelesang 2,5 3 3 4 5,5       7 79%

3 FM Mark Timmermans 6,5 9 3,5 4 6 8 16    21 76%

4 Otto van Haren 4,5 6 4,5       6 75%

5 Dick Nugteren 1,5 2 1,5       2 75%

6 Roland van Keeken 5,5 9 6,5 8 12     17 71%

7 Peter van Oevelen 0 1 3,5 5 4,5 6 8     12 67%

8 Jacques Hennekes 3,5 7 3,5 5 6 8 13     20 65%

9 Jan Willem Versloot 1,5 2 0,5 1 3 5 5       8 63%

10 Rik de Wilde 4,5 8 3 4 5,5 9 13    21 62%

11 Timon de Geus 3,5 6 2 3 5,5       9 61%

12 Johan van de Griend 4 9 0 1 5,5 7 1 1 1 1 11,5     19 61%

13 Lennard den Boer 4,5 7 2,5 4 5 9 12     20 60%

14 Ben Sitton 1,5 2 4 7 0,5 1 6     10 60%

15 Gerben v.d. Weert 3,5 6 3,5       6 58%

16 Rick Jelier 5,5 8 2,5 6 8     14 57%

17 Victor Koppelaar 0 1 0 1 4 5 4       7 57%

18 Wim Jongeneel 0,5 1 4 6 0 1 4,5       8 56%

19 Theo Visser 1 1 3,5 7 4,5       8 56%

20 Marcel Pluymert 4,5 9 1 1 4 7 9,5     17 56%

21 Rene Krul 4,5 8 0,5 1 5       9 56%

22 Roel de Jong 4 7 1 2 5       9 56%

23 Henk Barends 2 5 0 1 5 7 7     13 54%

24 Kees van 't Hoff 3,5 7 1 2 3 6 2 4 9,5     19 50%

25 Piet Pluymert 0 1 3 7 1 1 5 9 9     18 50%

26 Henk Timmermans 4 6 2 6 6     12 50%

27 Cor Oliemans 4 8 4       8 50%

28 Wim van Noort 3,5 7 3,5       7 50%

29 Peter Schot 3,5 7 3,5       7 50%

30 Arend van Grootheest 3 6 3       6 50%

31 Peter Fafie 3,5 7 2,5 6 6     13 46%

32 Iwahn Apon 4 9 0,5 2 1,5 2 1 1 2 6 9     20 45%

33 Xander van Doorn 1,5 3 3 6 0 1 4,5     10 45%

34 Arie van Heeren 2,5 5 2 5 4,5     10 45%

35 Marcel den Boer 0,5 1 1 1 2,5 7 2 5 6     14 43%

36 Hans Boersma 3,5 7 2,5 7 6     14 43%

37 John v.d. Laar 0 1 2,5 5 2,5       6 42%

38 Anton de Maertelaere 0 1 2,5 5 0 1 1,5 3 4     10 40%

39 Teus Slotboom sr. 2 5 1,5 4 3,5       9 39%

40 Martijn Rijneveen 0 1 3 7 3       8 38%

41 Martijn Vos 1,5 4 1,5       4 38%

42 Erwin van Wingerden 1,5 4 1,5       4 38%

43 Conchita Dwars 0 3 0,5 1 2 3 2,5       7 36%

44 Hans Berrevoets 0,5 1 2 6 2,5       7 36%

45 Ton Hobe 2,5 7 2,5       7 36%

46 Gert Zwartjes 2 6 2       6 33%

47 Adri Timmermans 1 2 0 1 1 2 1,5 6 3,5     11 32%

48 Joop de Jong 2 8 3 8 5     16 31%

49 Thijs van Hoek 1,5 5 1,5       5 30%

50 Victor v. Blommesteijn 2,5 7 0 1 0 1 2 6 1 5 5,5     20 28%

51 Edward de Vries 0,5 6 3 7 3,5     13 27%

52 Ton Slagboom 1 5 1 3 2       8 25%

53 Wouter de Bruin 0 1 2 6 0 1 2       8 25%

54 Theo Jiskoot 1,5 6 0 1 1,5       7 21%

55 Dick Groot 1,5 7 1,5       7 21%

56 Johan van Dijk 1,5 7 1,5       7 21%

57 Lennahrt Poort 1 5 1       5 20%

58 Aart Harms 1 7 1       7 14%

59 Wim van Vliet 0,5 4 0 1 0,5       5 10%

60 Rien Mulder 0,5 1 0 4 0,5       5 10%

61 Johann Hauser 0 1 0 2 0       3 0%

62 Koos Abee 0 1 0       1 0%

63 Henk Monster 0 1 0       1 0%

64 Hans Schreuder 0 1 0       1 0%

N.O. 0 1 1 1 1       2 50%

Totaal 37,5 72 33,5 72 14,5 24 44,5 72 34,0 56 27,0 56 21,5 56 24,5 56 21,5 56 7,5 24 11,0 24 8,5 28 13,0 28 298,5   624 48%

R5 V2 V3 V4R6 V1

K 2e

R4R3K1 K2 K+R Beker R1 R2

5e D 5e D

 

 



KNSB - Dordrecht 1 (2e klas) 
 
KNSB 2 D MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Krimpen aan den IJssel 15 43 ☓ 4 4.5 5.5 3 6 5 4.5 5.5 5

2. Zuid Limburg 2 14 43.5 4 ☓ 4.5 5.5 5 4 3.5 5 6 6

3. De Pion 12 43 3.5 3.5 ☓ 3.5 4.5 4.5 5 5.5 6.5 6.5

4. De Stukkenjagers 2 10 37 2.5 2.5 4.5 ☓ 4 6 3 4 5 5.5

5. Dordrecht 8 37.5 5 3 3.5 4 ☓ 2.5 3.5 6.5 4 5.5

6. Rokado 8 34.5 2 4 3.5 2 5.5 ☓ 4.5 5.5 3.5 4

7. RSC 't Pionneke 7 34 3 4.5 3 5 4.5 3.5 ☓ 3.5 3 4

8. Eindhoven 7 31.5 3.5 3 2.5 4 1.5 2.5 4.5 ☓ 5 5

9. Dubbelschaak '97 7 30.5 2.5 2 1.5 3 4 4.5 5 3 ☓ 5

10. CSV 2 25.5 3 2 1.5 2.5 2.5 4 4 3 3 ☓  
 

 
 
D1 ook volgend jaar weer in de tweede klasse na overwinning op CSV 5.5-2.5 
Published: Sunday, 12 May 2019 16:12 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 17 

Zoals Ton al eerder op de site aangaf: goed nieuws en minder goed nieuws. Aan mij de prettige taak om het 

goede nieuws te brengen. Na een flitsende competitie start waren we toch nog in degradatiezorgen beland! Het 
moest niet gekker worden. Deels door een paar ongelukkige nederlagen, anderzijds door een wel heel spannend 

competitieverloop. In de eerste ronde wonnen we, wat fortuinlijk misschien, van Krimpen. Het bleken voor ons 

belangrijke punten en zeker omdat Krimpen vervolgens linea recta naar het kampioenschap liepen! 

Het eind van de competitie ging moeizaam. Steeds dachten we dat we nu toch wel ongeveer veilig moesten zijn, 

maar uiteindelijk moest er deze laatste wedstrijd nog wel van het al gedegradeerde CSV gewonnen worden om 
het geheel in eigen hand te houden. Joop had al eerder aangegeven dat hij deze wedstrijd afwezig was en 

daarvoor hadden we Jan Willem als supersub ingevlogen. Maar, door een onwillige rug geveld, moest ook 
Jacques op vrijdag afzeggen en aangezien ook Dordrecht 2 de laatste kans voor lijfsbehoud aangreep met een 

invalbeurt van Victor Koppelaar, leek er nog maar een enkele optie voor het eerste: non-playing captain ook 

deze keer maar "playing" te maken. De middag begon rustig en op alle borden, misschien met uitzondering van 
Roland's bord werden op de verschillende borden de gebaande paden naar hartenlust betreden. Bijna overal 

stonden we gelijk of iets beter behalve op bord 4 waar we mijn verrichtingen tegenkwamen. De opstelling was: 

Mark op 1, Lennard op 2, Rik op 3, Adri op 4, René op 5, Iwahn op 6, Jan Willem op 7 en Roland op 8. 

Mark zette het rustig op en ging voor wat kleine voordeeltjes. Op het moment dat die wel gerealiseerd waren, 

liet hij het een beetje lopen en liet zijn tegenstander weer een beetje terug in de wedstrijd komen. Lennard had 
een Franse partij waarin hij in het middenspel een toren wint maar wel met gevaarlijk tegenspel. Rik zette 

vanuit de opening meteen een mataanval op touw waar zijn tegenstander steeds maar slecht met zeer veel 
moeite de stelling in leven hield. Maar, ondanks het feit dat het dan wel niet mat liep, verzamelde Rik steeds 
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meer voordeeltjes en/of pionnen. Zelf had een Siciliaan op het bord waarin ik niet het tegenspel kreeg waar ik 

altijd naar op zoek ben. In plaats daarvan kon ik met steeds actief spel voorkomen dat ik in het centrum 

overlopen zou worden. Met een beetje hulp van mijn tegenstander, die misschien niet optimaal gebruik maakte 
van de mogelijkheden van zijn stelling, hield ik de stand op het bord in ieder geval in balans. De eerste keer dat 

ik bij René op het bord keek, de koffie was geloof ik nog niet eens gezet, waren de dames al van het bord. Dat 
beloofde een langzame partij te worden... Iets meer vuurwerk bij Iwahn, waar het optisch in ieder geval wat 

dynamischer er aan toe ging. Jan Willem speelde een gedegen opzet en leek, oppervlakkig bekeken in ieder 

geval comfortabel te staan. Roland had de enige bijzondere partij. Net toen ik langs kwam speelde hij doodleuk 
Ke1-e2 terwijl er eigenlijk nog weinig van het bord was. Het schijnt wel een bekende variant in een of andere 

opening te zijn, maar ik begreep er werkelijk geen snars van... :) 

Het duurde eigenlijk best lang voor de eerste uitslag een feit was. Iwahn nam een remiseaanbod aan nadat een 

voorzichtige schatting best wel gunstig voor ons leek te zijn (0.5-0.5). Hierna verzilverde Rik het punt (1.5-0.5) 
en had ook Roland winnend voordeel weten te bereiken (2.5-0.5). Met deze stand werd de eerste tijdcontrole 

bereikt. René was wel blijven proberen maar het lukte hem niet de betonnen verdediging van zijn jonge 

tegenstander te breken. Hij nam remise aan (3-1). 

Om niet afhankelijk te zijn van de uitslagen van andere teams, moesten we op zijn minst 4-4 spelen om niet te 

degraderen. Die eer kwam aan Mark. Hij scoorde de 4-1 en continueerde daarmee het verblijf in de tweede 
klasse. Lennard had het, nadat hij toch wel flink materiaal had gewonnen, best wel moeilijk om te winnen. 

Langzaamaan begon dat te werken, maar net op het moment dat hij de winnende zet kon spelen greep hij mis 

en kon zin tegenstander remise afdwingen (4.5-1.5). Hierna was het mijn beurt en door actief verdedigen kon ik 
mijn tegenstander verleiden tot wat foutjes. Eerst lukte het om zijn ijzersterke centrum te demonteren  en 

daarna kon ik met een vrije a-pion voldoende tegenkansen afdwingen om minstens remise te behalen. Even 
dacht ik na, toen mijn tegenstander het aanbood, maar ik zag niet zo meteen een winstweg en was al bijzonder 

tevreden met het halfje. Jammer eigenlijk wel, want achteraf gezien lijkt het vrij eenvoudig toch helemaal 
gewonnen (5-2). Het laatste punt van het seizoen was de remise van Jan Willem, hij had een soortgelijk 

eindspel als ik op het bord, met hetzelfde resultaat (5.5-2.5) 

Er was veel publiek die veel te zien kregen en voor het eerste team was het ook een bijzondere dag die werd 
afgesloten bij de chinees in het winkelcentrum in de Standspolders. 

 

KNSB teams kans op degradatie 
Published: Saturday, 13 April 2019 21:04 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 105 
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Geen leuke titel, maar met nog 1 ronde te gaan is het niet anders. Beide teams mochten uit naar Brabant. Het 

eerste verloor nipt van het sterke De Pion in Roosendaal terwijl het tweede tamelijk eenvoudig EGS versloeg in 

hun eigen 'Café van Holland' (inclusief 94-jarige eigenaar & bardame!) te Goirle. De twee teams staan nog 
boven de streep, maar de laatste wedstrijden van D1 tegen Capelle en D2 tegen het sterke Sliedrecht moeten 

gewonnen gaan worden om niet afhankelijk te zijn. Aangezien we alle support kunnen gebruiken, noteer alvast 

de datum van die laatste ronde in onze eigen Crabbehoeve: 11 Mei. 

Tikranian, A. (Alik)  2294 Jong de, J. (Joop)  1965 z-w   1 - 0 
Mechelen van, J. (Jan)  2246 Apon, H. (Iwahn)  1925 w-z   0 - 1 
Colijn, S. (Stefan)  2325 Wilde de, R. (Rik)  2203 z-w   1 - 0 
Smits, M. (Mark)  2103 Timmermans, M.A. (Mark)  2371 w-z   0 - 1 
IJzermans, C.G.J. (Cees)  2122 Hennekes, J. (Jacques)  2096 z-w   1 - 0 
Feijter de, S.J.M. (Bas)  2150 Krul, R.V. (Rene)  2172 w-z   1 - 0 
Schuermans, R. (Robert)  2113 Keeken van, R. (Roland)  1996 z-w   0 - 1 
Tolhuizen, L. (Ludo)  2073 Timmermans, A.L. (Adri)  1847 w-z   ½ - ½ 

De Pion: 2178 D1: 2072   4½-3½ 

 
D1: Grote nederlaag na off-day tegen Rokado 
Published: Sunday, 17 March 2019 23:54 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 182 

 

Ons eerste team heeft zichzelf een 
bijzonder slechte dienst bewezen door 

juist nu zich collectief zo'n 
verschrikkelijke off-day te permitteren. 

De overwinning van Rokado was 

absoluut verdiend, daarover kan geen 
twijfel bestaan. Maar, ondanks ons lichte 

ratingoverwicht (gemiddeld zo'n 20 
punten), werden we als makke schapen 

naar de slachtbank geëscorteerd. Slechts 

René wist zijn eigen niveau te behalen 
en speelde een solide partij. 

We hebben nu 6 matchpunten en staan 
daarmee 6e van de 10. De nummers 9 

en 10 degraderen maar we hebben, met 
nog twee ronden te gaan, slechts 1 

matchpunt voor op de nummer 9. En we staan weliswaar op bordpunten 6e, maar dat zijn er ook niet echt veel 

meer dan de nummers 7 en 8. Kortom, afgelopen zaterdag hadden we de kans moeten grijpen om onszelf veilig 

te spelen. 

Hoe kwam dit alles tot stand? De openingen verliepen redelijk rustig en gelijkwaardig. Opvallend was het 
enorme tempo dat Mark en zijn tegenstander ten toon spreidden. Na een klein half uurtje waren er al 17 zetten 

gespeeld. Allemaal theorie. Die gaat in de Svesnikov ook zo ver.... 

Rik had, tegen zijn gewoonte in, een bijzonder tamme stelling op het bord. Vuurwerk is leuk, maar je hebt ook 
wel een klein beetje medewerking van je tegenstander nodig. Zoals het nu ging was er al snel flink wat 

materiaal geruild en had Rik een wat zwakke c-pion. Deze ging dan ook een tijdje later verloren. 
Roland had een gelijk opgaande strijd, die zich het best laat omschrijven met de kwalificatie: dynamisch 

evenwicht. Beide spelers waren achteraf eigenlijk lang best blij met hun stelling. Zoals al gemeld had René een 
rustige stelling waar wel veel dreiging vanuit ging. 

Lennard had een Franse partij. Deze toeschouwer (teamleider Adri) was niet zo erg gelukkig met de stelling, 

maar deze toeschouwer begrijpt ook niet zo veel van dat soort stellingen. Kortom erg, en misschien wel te, 
moeilijk. 

Jacques zette zijn partij weer energiek op en liep vol zelfvertrouwen door de speelzaal. Inderdaad zag het er ook 
best veelbelovend uit. Tegenstander een ingesnoerd, maar nu.... hoe nu verder.... 

Joop kreeg eigenlijk nooit veel grip op het spel van zijn tegenstander. hij werd redelijk geruisloos naar een 

mindere stelling gemanoeuvreerd. 
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En Iwahn speelde op bord 8 lange tijd een goede partij. Maar ja, lange tijd is niet genoeg. Om punten te pakken 

moet het een hele partij goed gaan. Door een onnauwkeurigheid verloor hij een pion. Misschien was dat het 

moment geweest om alle schepen achter zich te verbranden en te compliceren. Voor Iwahn tot die strategie 
overging probeerde hij eerst nog even de schade te beperken. Het gaf zijn tegenstander zijn voordeel te 

consolideren. 

Mark was, nadat hij aan het eind van zijn kennis over die variant was gekomen, in een voorbereiding getrapt. 

Hij reageerde niet adequaat en kwam minder te staan. Een wild ogende aanval dwong in ieder geval eeuwig 

schaak af (0.5-0.5). In de analyse leek het er overigens op alsof Mark in de laatste zetten voor de zetherhaling, 

nog wel een winstpoging had kunnen wagen. 

Daarna bleef het erg lang stil op het uitslagenfront. Totdat het doek viel voor Iwahn. Nadat hij alsnog met een 
woeste alles-of-niets poging had geprobeerd iets te forceren moest hij uiteindelijk met 3 pionnen minder de vlag 

strijken (0.5-1.5). Ook Joop had weinig in te brengen en werd resoluut opgebracht (0.5-2.5). Jacques probeerde 
zijn optische voordeel te converteren door zijn torens en dame richting de vijandelijke koning te dirigeren. Maar 

met zoveel zware stukken op een paar velden hebben de stukken maar weinig ruimte. Met een paard viel Ben 

Boog (tegenstander van Jacques) een toren aan en de toren had maar 1 veilig veld. Daarna speelde Ben het 
paard weer terug naar het originele veld, waardoor de toren weer aangevallen stond. Jacques had alleen maar 

de keuze tussen het offeren van een kwaliteit of zetherhaling accepteren. De kwaliteit geven stond gelijk aan 

zelfmoord en dat konden we in deze fase helemaal niet gebruiken... resultaat remise: 1-3 

Lennard stond de hele partij al wat minder maar hij kon steeds meer afwikkelen en werden de remise kansen 

steeds groter. Alleen in deze fase van de strijd hadden we daar natuurlijk niet veel aan. Desalniettemin had 
Lennard werkelijk geen enkele kans op een aanval en na veel omzichtig manoeuvreren en afruilen werd ook hier 

tot remise besloten 1.5-3.5. Rik stond inmiddels al heel lang heel erg veel minder en in feite was met de remise 
van Lennard ook de kans op een of twee matchpunten uit het zicht verdwenen. Lang probeerde Rik het nog, 

maar het was onbegonnen werk en eindigde in mineur (1.5-4.5). 

Inmiddels had Roland wel een interessante stelling weten te fabriceren en kon hij zich gaan opmaken om te 

gaan incasseren. Helaas liet hij juist toen een "petit combination" toe. Het kostte een stuk. Teleurgesteld 

speelde Roland nog even door. De combinatie had hem danig van zijn stuk gebracht. Zo erg zelfs dat hij ook de 

laatste strohalmen die nog in de stelling zaten niet meer zag. Enkele zetten later gaf ook Roland op (1.5-5.5). 

René speelde rustig door. Druk opbouwen, uiteindelijk pionnetje snaaien zonder tegenkansen toe te laten en 
rustig maar heel erg zeker naar de overwinning schuiven. Gelukkig voor de toeschouwers was er tenminste deze 

partij nog om echt even van te genieten. Nadat ook Rene's tegenstander inzag dat er echt absoluut niets meer 

te doen was gaf hij op en kwam de 2.5-5.5 eindstand op het bord. 

Het wordt nog spannend in deze klasse. Volgende ronde moeten we tegen het zeer sterke De Pion uit 

Roosendaal, dat op de tweede plaats staat en nog steeds voor het kampioenschap kan gaan. We hebben daar 
zeker kansen, want we hoeven voor niemand bang te zijn, maar dat is zeker geen eitje. En als we die mochten 

verliezen, dan komt het aan op de laatste ronde. We moeten dan tegen de hekkensluiter. Maar in zo'n duel 

waarin je kunt degraderen, weet je natuurlijk helemaal nooit hoe dat zal verlopen. 

Kortom.... we hadden het zaterdag moeten doen; maar nu dat niet zo is, gaan we nog twee spannende ronden 

tegemoet. 

Zware tijden voor onze eerste teams 
Published: Sunday, 10 February 2019 13:23 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 285 

Binnen 24 uur twee zware wedstrijden spelen valt niet mee. Ons eerste RSB team speelde vrijdagavond een 
belangrijke wedstrijd in het kampioenschap van de RSB tegen mede concurrent voor de titel: Spijkenisse. 

Hierover later meer. 13 uur na deze nederlaag traden 7 van de 8 spelers weer in het strijdperk. Piet met het 

tweede (zie elders) en Lennard, Rik, Mark, Jacques, Joop en Roland in Boxtel voor een wedstrijd in 2D. 
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Dit zestal werd aangevuld met René en Iwahn. 

Ik ga niet veel meer over de wedstrijd van vrijdagavond melden dan dat het een enerverende avond was, waar 

de kansen op en neer gingen, maar wij uiteindelijk aan het kortste eind trokken (4.5-3.5 nederlaag).  
In Boxtel mochten wij tegen Dubbelschaak '97 aantreden. Boxtel stond op de 9e plaats en wij op de zesde, 

maar de strijd om de tweede degradatieplek te ontlopen is bijzonder spannend in deze klasse. Het verschil 

tussen nummer 4 en 9 was maar 2 matchpunten. Een zeer belangrijke wedstrijd dus. 

Het begon allemaal een beetje chaotisch. De teamleider had een copy-monster in de uitnodigingsmail laten 

zitten waardoor enkele spelers de voorbereiding hadden gedaan op basis van de verkeerde kleur.... Groot was 
dan ook hun verbazing toen bleek dat ze met de andere kleur moesten spelen. Een soortgelijk foutje maakte 

Gerard Kemkers ook eens toen hij de Olympische 10 km medaille van Sven Kramer verspeelde door hem 

verkeerd te laten wisselen. Het was het begin van het einde voor Gerard..... 

Ondanks dat werd er enthousiast aan de wedstrijd begonnen. Jacques, die voor de gelegenheid eens op bord 2 
zat, offerde een pionnetje in de opening. Iwahn koos een onbekende variant waarbij hij in een Caro-Kan op de 

tweede zet a6 speelt. Roland was al lange tijd op zoek naar een tegenstander tegen wie hij een Benko-gambiet 

kon spelen en eindelijk had hij iemand gevonden. Rik speelde weer een heel dynamische opening. Gelijk er vol 
in en dat gaf wel wat vuurwerk. Mark bouwde langzaamaan via een gelijkstaande stelling naar een heel klein 

openingsvoordeeltje. René speelde actief en gedegen. Stukken op de goede velden, ruimte pakken waar het kon 
en opbouwen naar een koningsaanval. Als laatste bouwde ook Joop rustig aan zijn stelling. Nooit te veel risico, 

altijd oog op de aanval, maar nooit de verdediging uit het oog verliezen. Dat had hij ook op vrijdagavond 

gedaan en kwam heeeel goed te staan in een eindspel met een belangrijke vrijpion. In die partij liet hij zich 
verrassen en stond opeens midden op het bord pardoes mat! In deze partij gebeurde iets dergelijks. Wat precies 

heb ik niet gezien, maar ik stond lang bij zijn bord instemmend te kijken en rekende voorzichtig wel op een 
puntje. En dat konden we goed gebruiken want Jacques, Lennard en Roland stonden duidelijk minder en Iwahn 

een pion achter in een stelling die hij niet meer kon winnen (en eerlijk gezegd ook niet meer kon verliezen). Ik 

liep naar een paar andere borden en zag een minuut later uit een ooghoek dat Joop had opgegeven (1-0). 

In een optisch mooie stijl won Rik zijn partij even later met een mataanval. Zelf was Rik minder tevreden met 

zijn partij, maar ach, ik doe aan scorebord-journalistiek dus ik vond het prachtig! (1-1). Lang bleef het hierna 
stil, tot vlak voor de eerste tijdcontrole. Een tweede tegenslag voltrok zich: In een vlaag van schaakblindheid 

vergooide Iwahn zijn remisestelling en hij stond meteen volstrekt verloren (2-1). Donkere wolken pakten zich 
samen boven de Dordtse spelers. Met op enkele borden flinke materiele achterstand (kwaliteit minder bij 

Lennard en Roland, een stoomwals aan vrijpionnen tegen bij Jacques en een zeer minuscuul voordeeltje bij 

Mark en een labiel evenwicht bij René) voorzag ik een fikse nederlaag in het verschiet. 

De volgende die omviel was Lennard. Te lang moest hij met zijn kwaliteit minder te veel punten op het bord 

verdedigen en het constant switchen van aanvalspunten door Brent Burg brak de stelling (3-1). Op dit punt 
kwam Mark overleggen over de te volgen strategie. Hij had een pion meer in een loper-paard eindspel. De enige 

manier om te winnen was risico nemen en hopen dat het allemaal klopte. Het was geen lang overleg. Nu of 

nooit, dus Mark ging er nog eens voor zitten. 

Jacques vocht bewonderenswaardig door, maar er was geen houden aan en ook hij legde de koning om (4-1). 

Op het dieptepunt moet er iets gebeuren om zo'n wedstrijd te laten kantelen en dat gebeurde ook. De loper van 
g7 in het Benko gambiet is altijd bijzonder belangrijk, vooral als die de c-pion kan ondersteunen in zijn gang 

naar de overkant en dit kenmerk werd heel mooi aangetoond door Roland. Toen zijn tegenstander uiteindelijk 
de kwaliteit maar teruggaf om die akelige vrijpion te liquideren was het overgebleven eindspel inmiddels al 

misschien een stukje beter voor Roland. En dat ondanks het feit dat hij nog steeds een pion achter stond. 

Voorzichtig manoeuvrerend verbeterde Roland zijn stelling en ging op winst spelen. Als zijn tegenstander niet 
zo'n afzichtelijke blunder had begaan had het nog lang kunnen duren, maar wij zijn er niet rouwig om natuurlijk 

dat dit ons werd bespaard (4-2). 

De stelling bij René was voor de toeschouwers bijzonder onoverzichtelijk. De tegenstander van René had 

inmiddels een gevaarlijk ogende tegenaanval opgezet, door het opofferen van een pion. Maar scherp en diep 

doorrekenend vond René een geforceerde afwikkeling naar een stelling waarbij hij de dreiging kon neutraliseren 
en zijn pion behouden. Omdat de tegenstander mogelijk geen heil zag in een langdurige moeizame verdediging 



2003 Sliedrecht       1966 - Dordrecht        1982 4  - 4  

1. C. Wessels       1981 - R. Hofman            2200 0  - 1  

2. J.A. Klein            2048 - R.V. Krul                2104 1  - 0  

3. G.A.van Vliet    2011 - B. Eikelboom     2012 ½  - ½  

4. B.van de Donk    2012 - A.v/d Leij           1931 ½  - ½  

5. T. Slagboom        1888 - A. Mans               1835 0  - 1  

6. J.van Rekom      1898 - H.J.van Donk     1919 1  - 0  

7. W. Boer                1946 - K. Abee                 1971 ½  - ½  

8. R.H. Klop             1944 - M.R. Holwijn     1886 ½  - ½  

die uiteindelijk toch verloren zou gaan koos hij een andere weg. In goedkope Amerikaanse politieseries wordt 

die strategie nog wel eens "Suicide by Cop" genoemd. Hij deed een onverantwoorde zet en moest een paar 

zetten later opgeven (4-3). 

Mark had het paard achter zijn stelling laten komen, om met zijn koning op de andere kant van het bord een 

opmars van een vrijpion te ondersteunen. Het ging precies goed en dat de enorme blunder die de tegenstander 
op de laatste zet maakte de partij beëindigde deed niet meer ter zake. Ook zonder die blunder was het volstrekt 

gewonnen (4-4).  Het was een leerzaam eindspel, maar in de analyse na afloop werd nergens een betere 

verdediging gevonden. Dit is natuurlijk wel zonder "het beest", dus het definitieve oordeel zal nog moeten 

worden bepaald. 

Een heel belangrijk gelijkspel. Hierdoor zijn we weer geklommen naar de 4e plek. Ik heb het nog niet 
uitgerekend, maar volgens mij moet het wel gek lopen als we nu nog door 4 ploegen worden ingehaald, ook al 

omdat we een mooi aantal bordpunten hebben. 

De drukke periode is nog niet voorbij. Enkele van de spelers zullen morgen nog aan de bak moeten bij de RSB-

beker wedstrijd in- en tegen Krimpen en aanstaande vrijdag wacht ook het bekerteam van Charlois Europoort 

nog een eerste KNSB bekerteam.2 down, two to go....Detailuitslagen: 

Burg , B. (Brent)  2121 Boer den, L. (Lennard)  2175 z-w 1 - 0 
Lange de, J. (Job)  2221 Hennekes , J. (Jacques)  2096 w-z 1 - 0 
Jansen , G.A. (Guido)  2170 Timmermans , M.A. (Mark)  2371 z-w 0 - 1 
Meurs van, R. (Rob)  2077 Wilde de, R. (Rik)  2203 w-z 0 - 1 
Meijden van der, M.C.M. (Martien)  2005 Krul , R.V. (Rene)  2172 z-w 0 - 1 
Stee van der, M. (Michel)  2053 Keeken van, R. (Roland)  1996 w-z 0 - 1 
Luijpen , M.J. (Michiel)  1941 Jong de, J. (Joop)  1965 z-w 1 - 0 
Lankveld van, W.L.M. (Wil)  1956 Apon , H. (Iwahn)  1925 w-z 1 - 0 

Dubbelschaak ‘97: 2068 D1: 2113   4-4 

 
************************************************** 
KNSB - Dordrecht 2 (4e klas) 
 
Zaterdag laatste ronde KNSB 
Published: Thursday, 09 May 2019 20:17 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 55 

Zaterdag 11 Mei spelen het eerste en tweede team alweer de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis in de eigen 

Crabbehoeve. Beide dienen nog volop te strijden teneinde degradatie te voorkomen. D1 moet dat doen tegen 

CSV, waartegen de laatste keer (21 jaar geleden) nog werd verloren. D2 speelt het altijd leuke regioduel tegen 

Sliedrecht, die nog kampioen hoopt te worden.  

De laatste Dordrecht - Sliedrecht in de KNSB dateert uit 
2003 (uitslag: 4-4 !!). In die wedstrijd speelden 2 

Dordtenaren mee, die er zaterdag ook bij  zijn: René 

Krul (D1) en Ton Slagboom (D2), die 16 jaar geleden 
wel voor Sliedrecht uitkwam. Bovendien waren Piet 

Pluymert en Johan van de Griend toen KNSB-ers, beide 
daarvoor nog gespeeld hebbend in Groothoofd tenue. 

Opvallend: van Sliedrecht nog 4/5 dezelfde spelers over! 

(C.Wessels, H.Klein, J.v.Rekom, W.Boer + W.Hokken). 

 

Dordrecht 2 (KNSB) helaas gedegradeerd  
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KNSB 4 G BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. De Drie Torens 15 47.5 ☓ 4 3.5 5 5 7 6.5 6 5.5 5

2. Sliedrecht 2 15 44 4 ☓ 6 4 5.5 5.5 4.5 4 4.5 6

3. Waalwijk 11 39 4.5 2 ☓ 4 6 3.5 4 6.5 4.5 4

4. De Rode Loper 11 37 3 4 4 ☓ 4 2.5 5.5 4.5 5 4.5

5. Moira-Domtoren 2 9 36 3 2.5 2 4 ☓ 5.5 3 6.5 5 4.5

6. Krimpen aan den IJssel 2 7 28.5 1 2.5 4.5 5.5 2.5 ☓ 1.5 2.5 4 4.5

7. OSV 6 33.5 1.5 3.5 4 2.5 5 6.5 ☓ 3.5 3 4

8. EGS 6 29 2 4 1.5 3.5 1.5 5.5 4.5 ☓ 2.5 4

9. Dordrecht 2 5 33.5 2.5 3.5 3.5 3 3 4 5 5.5 ☓ 3.5

10. Paul Keres 4 5 32 3 2 4 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 ☓  

Helaas is het Dordrecht 2 in klasse 4G van de KNSB-competitie niet gelukt zich te handhaven. Zelf verloor het 

nipt van het sterke Sliedrecht 2. De uitslagen van de medegegadigden voor degradatie waren zodanig dat er 

voor het tweede team geen redding meer was. Soms zit het mee, soms…. 

Een uitslag 4-4 tegen Sliedrecht 2 had handhaving betekend, maar het werd 3.5-4.5. Zo zie je maar dat het 

soms om een half punt kan gaan. Het wedstrijdverloop was als volgt: 

Vrij vlot waren de eerste remises behaald.  Peter van Oevelen speelde remise tegen Jerry van Rekom en Marcel 

Pluijmert deed hetzelfde tegen Wout Boer. Helaas kon Rick Jelier het niet bolwerken tegen de sterke Wim 

Hokken. Dat was de eerste nederlaag. Vervolgens kon Johan van de Griend een remise binnenhalen tegen de 

topscorer van het Sliedrechtse team, Kees Wessels. Er had trouwens na een fout van Kees meer in gezeten 

voor Johan, maar hij zag de winstweg niet. Victor Koppelaar speelde tegen good-old Hans Klein. Hij kreeg een 

koningsaanval te verwerken, die uiteindelijk toch doorslaggevend was. Helaas moest Victor opgeven. 

Ondertussen deed Sander Vogelezang wel iets terug door in een goed gespeelde partij te winnen van een van 

de broers Mensing. Toen waren er nog twee partijen bezig. Piet Pluijmert heeft zich in een toreneindspel lang 

goed verdedigd. De computer moet uitmaken of het te houden was. Zoals het ging verloor Piet van de andere 

Mensing. De wedstrijd was toen al verloren. Toen was alleen Kees van ’t Hoff nog bezig. In een bloedstollende 

eindfase lukte het Kees in de laatste partij de winst te behalen tegen Willem Kuiper. 

Zo werd het 3.5-4.5. Dat betekende na bekend worden van de uitslagen in klasse 4G de degradatie.  Volgend 

seizoen moet het tweede team toch in staat worden geacht weer terug te komen naar de 4e klasse. Laten we 

het beste ervan hopen.                                                                                              Johan van de Griend, teamleider. 

Nr. Dordrecht 2 ELO N Pt. % TPR W-We w/z

1 Vogelesang, S. (Sander) 1901 3 2,5 83% 2170 1.01 3

2 Oevelen van, P. (Peter) 1936 5 3,5 70% 2059 0.74 1

i 3 Doorn van, X. (Xander) 1856 3 1,5 50% 2024 0.44 -1 

i 4 Sitton, B. (Ben) 1801 2 1,5 75% 2019 0.55 0

5 Pluymert, M.M. (Marcel) 1897 9 4,5 50% 1900 0.02 3

6 Jelier, R. (Rick) 1713 8 5,5 69% 1897 1.83 0

7 Pluymert, P.W. (Piet) 1975 7 3 43% 1876 -0.91 -3 

i 8 Jongeneel, W. (Wim) 1815 1 0,5 50% 1831 0.02 -1 

9 Griend van de, J. (Johan) 1883 9 4 44% 1806 -0.79 1

10 Blommestein van, F.A.V. 1746 7 2,5 36% 1771 0.21 -1 

11 Hoff van 't, C.D. (Kees) 1704 7 3,5 50% 1734 0.3 1

12 Slagboom, T. (Ton) 1853 5 1 20% 1719 -0.76 -3 

i 13 Koppelaar, V.A. (Victor) 1885 1 0 0% 1552 -0.4 -1 

14 Dwars, C. (Conchita) 1743 3 0 0% 1460 -1.08 1

i 15 Laar van de, J.C.A. (John) 1787 1 0 0% 1452 -0.41 -1 

i 16 Bruin de, W.J. (Wouter) 1802 1 0 0% 1440 -0.47 1

1831 72,0 33,5 47% 1838 7 0  



D2 {KNSB) wint van EGS uit Goirle 

Om directe degradatie in de 8e ronde te voorkomen moest het tweede team in klasse 4 G van de KNSB-

competitie winnen van EGS uit Goirle.  Dat is gelukkig gebeurd. Er werd met 5.5-2.5 gewonnen. 

Achteraf bezien was het een redelijk gemakkelijke overwinning. Het begon erg goed door overwinningen van 

Victor en Johan.  De tovenaar van Wielwijk deed zijn bijnaam weer eer aan door zijn tegenstander pardoes mat 
te zetten.  Hij had daarbij door de increments 4 minuten meer op de klok dan in de beginstand! Hoe bont kan je 

het maken? Johan kreeg vanuit de opening al snel een ontwikkelingsvoorsprong. Dat leidde tot kwaliteitswinst.  

Daarna kon hij door allerlei dreigingen steeds meer terrein winnen. Toen mat dreigde dat niet meer te pareren 

was gaf de tegenstander op. Vervolgens was het de beurt aan Marcel om via een mooie aanvalspartij de winst 
binnen te halen. Ook Rick zette zijn tegenstander behoorlijk onder druk.  Dat resulteerde in een aanval op de 

koningsvleugel. De aanval sloeg fraai door. De tussenstand was toen 4-0 voor ons. Om de punten binnen te 

halen bood Wim toen in betere stelling remise aan. Dat werd geaccepteerd, omdat zijn tegenstander er geen 
brood inzag om voor het teambelang door te spelen. Sander had zijn partij goed opgezet. In het middenspel 

leek het even fout te gaan. Het toreneindspel leek op remise te eindigen. Toen zijn tegenstander het alsnog fout 
deed kon Sander toch nog winnen. Als laatsten waren Piet en Ton nog bezig.  Piet had de sterkste ratinghouder 

tegenover zich. In een dichtgeschoven stelling was het voor beide spelers zaak om de stukken goed neer te 

zetten. Dat lukte uiteindelijk de tegenstander van Piet het best. Toen pionverlies dreigde en de zware stukken 
binnenvielen gaf Piet op. Ton heeft zijn iets mindere stelling lange tijd heel goed verdedigd. Een moment van 

concentratieverlies kostte hem een pion, Zijn tegenstander kon toen de partij naar zijn hand zetten. 

De eindstand was 25-5.5. D2 heeft de kans om degradatie te ontlopen nog steeds in eigen hand. Winst op het 

sterke Sliedrecht 2, dat nog kampioen kan worden, is voldoende. Anders worden ook de andere uitslagen in 

klasse 4G bepalend wie gaan degraderen.  5 teams komen daarvoor in aanmerking. Het wordt dus spannend 

tijdens de laatste speelronde op 11 mei. 

Kools, T. (Thomas)  2073 Pluymert, P.W. (Piet)  1975 z-w   1 - 0 
Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram)  1994 Slagboom, T. (Ton)  1853 w-z   1 - 0 
Lanen van, A. (Alex)  1846 Vogelesang, S. (Sander)  1901 z-w   0 - 1 
Graafmans, P.L.J. (Pascal)  1807 Pluymert, M.M. (Marcel)  1897 w-z   0 - 1 
Beek van, A. (Ard)  1821 Blommestein van, F.A.V. (Victor)  1746 z-w   0 - 1 
Verhoeven, R. (Robin)  1831 Jongeneel, W. (Wim)  1815 w-z   ½ - ½ 
Plasmans, B.L.P.A. (Bart)  1647 Jelier, R. (Rick)  1713 z-w   0 - 1 
Licht, R. (Ruud)  0 (?) Griend van de, J. (Johan)  1883 w-z   0 - 1 

EGS: 1860 D2: 1848   2½-5½ 

 
D2 (KNSB) in grote degradatiezorgen 
Published: Sunday, 17 March 2019 20:05 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 1 

In de 7e ronde van de KNSB-competitie heeft D2 (KNSB) een onnodige nederlaag met 3.5-4.5 geleden tegen 
mededegradatiekandidaat Paul Keres 4 uit Utrecht. Tevoren was gehoopt op een overwinning om de kansen op 

klasse behoud in eigen hand te houden. Helaas mocht dat niet zo zijn.  Per bord volgt hier een kort resume over 

de gang van zaken. 

Bord 1: Ton greep in een gelijke stelling mis (les: op je handen zitten!) waardoor hij in een verloren positie 

kwam. Hij kon het tij niet meer keren. 
Bord 2: Piet bereikte een goede remisestand. Helaas zat er niet meer in. 

Bord 3: Peter heeft lang moeten vechten om een goede stelling in winst om te zetten. Hij was het laatste klaar, 
maar had toen wel gewonnen. 

Bord 4: Marcel kon helaas een goede stelling niet in winst omzetten. Hij moest berusten in remise. 
Bord 5: Victor speelde een mooie partij. Hij kon in een stelling met tegengestelde rokades een aanval inzetten 

op de witte koning. Uiteindelijk konden de matdreigingen door de tegenstander van Victor niet meer gepareerd 

worden. Een goede overwinning van de tovenaar uit Wielwijk. 
Bord 6: Johan kwam goed uit de opening, maar kon in het middenspel de juiste voortzetting niet vinden. Daarna 

stond zijn tegenstander beter. Na de tijdcontrole speelde die onnauwkeurig verder. Johan kon toen een redelijk 
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gelijke stand bereiken. In verband met de stand in de wedstrijd probeerde Johan het onderste uit de kan te 

halen. Maar het lukte niet meer. Remise was het gevolg. 

Bord 7:  Rick had deze keer geen verweer tegen het overwicht dat zijn tegenstander kreeg. Hij stribbelde nog 
tegen, maar kon verlies niet voorkomen. 

Bord 8: Kees dacht het punt al binnen te hebben toen hij een stuk tegen een pion won. Natuurlijk had hij 
moeten winnen, maar helaas overzag hij een familieschaak waardoor hij een dame verloor.  Een dramatisch 

einde van een verder goed gespeelde partij. 

 

Slagboom, T. (Ton) 1853 Corneth, E. (Erik) 1937 z-w 0 - 1 

Pluymert, P.W. (Piet) 1975 Dijksterhuis, R. (Rolf)  1884 w-z ½ - ½ 

Oevelen van, P. (Peter) 1936 Veldhuijsen, K. (Klaas) 1837 z-w 1 - 0 

Pluymert, M.M. (Marcel) 1897 Hageman, G.M.J. (Ger)  1835 w-z ½ - ½ 

Blommestein van, F.A.V. (Victor) 1746 Bollaart, J.A.L. (Jeroen) 1903 z-w 1 - 0 

Griend van de, J. (Johan) 1883 Velker, W. (Wim) 1837 w-z ½ - ½ 

Jelier, R. (Rick) 1713 Oosten van, J. (Jaap) 1851 z-w 0 - 1 

Hoff van 't, C.D. (Kees) 1704 Visser, W. (Wouter) 1591 w-z 0 - 1 

Gemiddelde Rating: 1838 Gemiddelde Rating: 1834 
 

3½-4½ 

 

De eindstand werd dus 3.5-4.5. Degradatie kan nog wel worden voorkomen. Maar dan moeten wel punten 

worden gescoord en moeten de concurrenten punten verliezen.              Johan van de Griend, teamleider 

 
Dordrecht 2 (KNSB) behaalt eerste overwinning 
Published: Thursday, 14 February 2019 15:00 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 126 

Afgelopen zaterdag 9 februari speelde het tweede team van Dordrecht in de KNSB-competitie tegen OSV uit 

Oss. Niet echt een wereldreis voor spelers, die ook wel in Zuid-Limburg of in Zeeuws-Vlaanderen hebben 
moeten spelen. Onze gastheren vonden het al heel wat dat we ongeveer 85 kilometers hebben moeten rijden 

om in Oss te komen. Dat was ook voor mij als teamleider niet het grootste probleem. 

Door afzeggingen van Ton, Conchita, Sander en Peter kostte het heel wat moeite om 8 spelers achter de borden 

te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt met dank aan de invallers.  Toen we dan ook uiteindelijk de wedstrijd in ons 

voordeel beslisten, was de voldoening erg groot. De uitslag was 5-3 voor ons. Per bord hieronder een kort 
verslag. Zelf mocht ik aan het eerste bord plaatsnemen tegen, qua rating, verreweg de beste speler van OSV. 

Het scheelde met mijn rating ongeveer 260 punten. Hoewel de computer achteraf aangaf dat het een aantal 
zetten redelijk gelijk opging, was een zwakke zet van mij doorslaggevend voor een onstuitbare aanval op de 

witte koning. Dat betekende een terechte winst voor mijn tegenstander. 

Aan het tweede bord speelde Piet een mooie partij. Met zwart kreeg hij een mooie aanval op de damevleugel, 
waarheen wit gerokeerd had. Met een paar offers reet hij de witte stelling open met winst als gevolg. Marcel 

kreeg al snel aan bord 3 een remiseaanbod van zijn tegenstander. Hij had geen reden dit aanbod af te wijzen. 

John kon het niet bolwerken aan bord 4. Een vijandige vrijpion op d6 legde de zwarte stelling lam. Met een 

combinatie kon wit een stuk winnen. John koos ervoor om wat rommelkansen  te creëren. Dat was niet 
voldoende om de uitslag te veranderen. Victor was het snelste klaar. In het algemeen betekent dit dat de 
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tovenaar van Wielwijk snel verloren of gewonnen had. Dit keer kreeg hij, nog sneller dan Marcel, een 

remiseaanbod. Na overleg met de teamleider werd besloten dit aanbod aan te nemen. 

Ben speelde een gedegen partij, waarin hij niet minder heeft gestaan. Bij een afwikkeling waarin stukken 
werden geruild, kon Ben een pion winnen. Dit was doorslaggevend voor de winst. Misschien had de 

tegenstander het langer kunnen volhouden. De uitslag stond echter wel vast. 

Rick had al het geluk van de wereld, toen zijn tegenstander dacht dat alles wel zou winnen. Toen Rick een 

geweldige kans in de schoot geworpen kreeg, greep hij die natuurlijk aan. Winst voor Rick, die nu 4.5 uit 5 heeft 

gescoord in de KNSB-competitie. Kees zat heel stoïcijns achter zijn bord. Eerst pakte hij een paar pionnetjes 
mee. Toen hij de kans kreeg om de stelling te vereenvoudigen, greep hij die aan. Een dame-eindspel met wat 

extra pionnen bleek gewonnen, omdat Kees remise door eeuwig schaak kon voorkomen. 

Zo werd de uitslag 3-5 bereikt, winst voor Dordrecht 2. Er is nu weer voldoende kans om degradatie uit klasse 

4G te voorkomen. Hieronder volgen de gedetailleerde uitslagen. Johan van de Griend, teamleider. 

Schouten , N. (Nico)  

2144 
Griend van de, J. (Johan)  

1883 z-w 1 - 0 

Snoek , P. (Peter)  

1885 
Pluymert , P.W. (Piet)  

1975 w-z 0 - 1 

Klein Douwel , J.E.M. (John)  

1901 
Pluymert , M.M. (Marcel)  

1897 z-w ½ - 

½ 

Wijst van der, H.M. (Henk)  

1852 
Laar van de, J.C.A. (John)  

1787 w-z 1 - 0 

Laurant , J.J.F.T. (Sjaak)  

1686 
Blommestein van, F.A.V. (Victor)  

1746 z-w ½ - 

½ 

Broekkamp , C.L.E. (Chris)  

1827 
Sitton , B. (Ben)  

1801 w-z 0 - 1 

Jara , J. (Javier)  

1812 
Jelier , R. (Rick)  

1713 z-w 0 - 1 
Hartendorp , J.L. (Jeroen)  

1730 
Hoff van 't, C.D. (Kees)  

1704 w-z 0 - 1 

 
RSB - Dordrecht 1 (Hoofdklasse)                 
 
    Hoofdklasse          N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1.  Dordrecht 1          9  14 44½ x  3½ 5  5½ 3½ 6½ 6½ 4½ 5  4½ K

2.  Spijkenisse 1        9  13 40½ 4½ x  3½ 4  5  4½ 5  5½ 3  5½

3.  Krimpen a/d IJssel 1 9  12 39  3  4½ x  3½ 4  4½ 4  5½ 5½ 4½

4.  Messemaker 1847 1    9  12 38½ 2½ 4  4½ x  5  3  5  5½ 5  4

5.  Charlois Europoort 1 9  11 40½ 4½ 3  4  3  x  6½ 4  5½ 4  6

6.  RSR Ivoren Toren 1   9  10 34½ 1½ 3½ 3½ 5  1½ x  5  5  5  4½

7.  Sliedrecht 1         9  7  31½ 1½ 3  4  3  4  3  x  4  4½ 4½ D

8.  Shah Mata 1          9  5  32  3½ 2½ 2½ 2½ 2½ 3  4  x  4½ 7  D

9.  Moerkapelle 1        9  3  30  3  5  2½ 3  4  3  3½ 3½ x  2½ D

10. Erasmus 1            9  3  29  3½ 2½ 3½ 4  2  3½ 3½ 1  5½ x  D  
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    Dordrecht 1            r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg

1.  Mark Timmermans        ½  ½  1  -  0  1  1  1  1  6  8 1.8    2387 2213 2021 -

2.  Lennard den Boer       ½  1  0  1  0  1  0  ½  1  5  9 2.2 1z 2105 2084 2044 -

3.  Rik de Wilde           1  ½  ½  1  ½  1  0  ½  ½  5½ 9 2.6 1w 2150 2145 2064 0

4.  Joop de Jong           ½  1  0  ½  0  -  0  ½  ½  3  8 4.4    1988 1829 1920 -

5.  Jacques Hennekes       1  0  1  1  -  1  0  1  1  6  8 4.8    1998 2086 1893 +

6.  Marcel Pluymert        -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1 5   1z 1900 2711 1911 +

7.  Piet Pluymert          ½  1  1  ½  ½  0  1  0  ½  5  9 5.7 3z 1982 1947 1907 -

8.  Roland van Keeken      -  1  1  1  1  1  1  ½  0  6½ 8 6.6 4w 1936 2087 1834 +

9.  Cor Oliemans           0  ½  ½  -  1  ½  ½  1  0  4  8 6.9 2w 1774 1818 1818 +

10. Iwahn Apon             ½  -  -  1  -  -  -  -  -  1½ 2 7      1915 1887 1694 0

11. Adri Timmermans        -  -  -  ½  ½  -  -  -  -  1  2 8   2z 1857 1890 1890 0  

 
D1 KAMPIOEN van de RSB! 
Published: Wednesday, 27 March 2019 
08:15 | Written by Ton Slagboom | Print 
| Email | Hits: 260 

Het vlaggeschip van SCD is Kampioen 
van de Hoofdklasse RSB !!! En dat al in 

het 1e jaar van de splitsing KNSB / 

RSB .... 

Een unieke prestatie, waarvoor vanaf deze 

plek en uiteraard het bestuur de felicitaties 
aan spelers, teamleiding en toch ook de 

supporters. Gisteravond gierden de 

zenuwen rond in het fraaie clublokaal van 

Sha Mata in Charlois.  

De supporters John, Ben, Ton en Adri werden meegezogen in een roller-coaster van wel / niet kampioen. Dat 

duurde tot de laatste minuten, toen Joop het beslissende halfje professioneel op het bord liet bijschrijven. 

 
Dordrecht 1 kampioen van de RSB na knotsgekke wedstrijd bij Shah Mata 
Published: Saturday, 30 March 2019 20:24 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 69 

Als later terug wordt gedacht aan dinsdagavond 26 maart 2019, de dag dat de RSB zijn eerste kampioen kent 

sinds de splitsing RSB/KNSB, dan zal door de meeste aanwezigen worden gedacht: het is ongelofelijk dat 

Dordrecht die wedstrijd nog heeft weten te winnen! En toch was deze wedstrijd heel typerend voor een seizoen 
met vele pieken en dalen. Mooie overwinningen op een paar topteams en 2 vervelende nederlagen. Een seizoen 

waarin werd gedacht dat het kampioenschap definitief in Spijkenisse werd verspeeld. Na een misstap van 
Charlois Europoort tegen Messemaker in de 8e ronde wisten wij wat ons te doen stond. We moesten deze 

wedstrijd winnen om zeker te zijn van het kampioenschap. 

Met deze spanning zaten we iets over 8 uur achter de borden. Dat de druk bij ons lag werd in het eerste uur al 
duidelijk. Op bord 8 speelde Piet een snelschaakpartij tegen Frans Frishert, hij won ergens een pion en wikkelde 

al snel af naar een lopereindspel met een pion meer. Dit was iemand van het kaliber van Piet wel toevertrouwd. 
Echter doordat zo snel werd gespeeld, leek hij zijn hand te hebben overspeeld en kwam in een verloren eindspel 

terecht. Ons geluk was dat zijn tegenstander vrolijk mee deed met snelschaken. Uiteindelijk werden de handen 

geschud en bleek dat het remise was geworden, beide heren hadden zeker kans op meer. 

Daarnaast dacht ondertekende op bord 2 een hele leuke twaalfde zet gedaan te hebben. Echter verloor dit 

direct een paard. Stelling weg, stuk minder en hopen dat er nog kansen gaan komen. Daarnaast hadden Cor en 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/554-d1-kampioen-van-de-rsb
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/554-d1-kampioen-van-de-rsb?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/554-d1-kampioen-van-de-rsb?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=c639ff5010f51cca4979361b2f8ed28f2c2a0167
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/556-dordrecht-1-kampioen-van-de-rsb-na-knotsgekke-wedstrijd-bij-shah-mata
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/556-dordrecht-1-kampioen-van-de-rsb-na-knotsgekke-wedstrijd-bij-shah-mata?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=4fe463ae3773ce64cd564ff59102db48dc16b2f9


Roland het op bord 4 en 7 lastig tegen de op papier sterkere spelers van Shah Mata. Daar stond tegenover dat 

Mark, Rik, Joop en Jacques degelijk uit de opening kwamen, dit had echter nog niet een materieel voordeel 

opgeleverd. 

Dat we wat support konden gebruiken was duidelijk, gelukkig waren Dordtse supporters al vroeg in de wedstrijd 

gekomen om hun team aan te moedigen. Dit bleek ook hard nodig, want de kampioenskoorts leek even daarna 

in volle hevigheid toe te slaan. 

Dat Mark hier weinig last van had bleek niet lang na de remise van Piet. Hij had met wit een comfortabele 

stelling opgebouwd die uiteindelijk een vol stuk opleverde. Zijn tegenstander zag geen compensatie voor het in 

te leveren stuk en gaf direct op. 

Toch bleef het ongelofelijk spannend aangezien Cor steeds verder naar achteren gedrukt werd en de tijd 
langzaam een rol ging spelen. Roland had een hele moeilijke stelling door een inschattingsfoutje. Hij stond in 

een vervelende penning en verloor de grip op de partij. Dit leken twee gegarandeerde nullen te worden. 
Daarnaast had ondertekende wel iets aan materiaal terug gewonnen maar was zijn stelling nog steeds een stuk 

minder dan zijn tegenstander. Rik leek daarnaast niet door de stugge stelling van Paul de Freytas te komen en 

de stelling van Joop was nog gelijkwaardig te noemen. Alleen Jacques had twee paarden tegen een toren weten 
te bereiken, maar daar was ook nog niet geheel duidelijk of dit voldoende zou zijn voor de winst. Alles bij elkaar 

zag het er toch bijzonder somber uit en leek deze laatste speelavond uit te lopen op een deceptie. 

De resultaten vielen na een tijdje doorspelen ineens kort achter elkaar. Roland kon zijn stelling niet meer 

houden en verloor van de sterke David Mesman. Daarnaast bleek ook het verzet van Cor gebroken en moest 

ook hij zijn koning omleggen. Daar stond tegenover dat Jacques het tegenspel van zijn tegenstandster kon 

pareren en dit om kon zetten in een knappe winstpartij. 

Dus bleven er 3 borden over: Rik, Joop en mijzelf. Daarvan was ik zelf als eerste van de drie klaar. Nagenoeg de 
hele partij heb ik tegen een mindere stelling aan moeten kijken. Echter kwam ik steeds beter in de partij. Ik kon 

wat tegenspel genereren, een toren tegen een loper terugwinnen, de stelling gecompliceerd houden en hopen. 
Door wat onnauwkeurigheden kreeg ik daarna een steeds comfortabelere stelling en twee vrijpionnen. Een 

bijkomend probleem was dat ik op een gegeven moment in tijdnood kwam. Echter bleef ik de juiste zetten 

vinden en bleek het wonder te geschieden. Ik wist het eindspel net wat nauwkeuriger te spelen wat resulteerde 
in een vol punt. Het zou wat zijn geweest dat uitgerekend ik als teamleider het beslissende verliesbord zou 

worden! 

Toen zag het er opeens heel anders uit, met nog twee borden te gaan en een 3,5-2,5 voorsprong. Beide partijen 

leken namelijk op een remise uit te lopen. Dit totdat Rik zich lelijk verrekende in een pionneneindspel. Hij bleek 

achteraf een gewonnen stelling te hebben maar overzag een sterk pionoffer van Paul. Opeens moest hij 
toestaan dat Paul sneller promotie had en zijn pion nog twee velden verder moest om te promoveren. Echter 

had Paul een hele akelige tijdnood die hem nog zou kunnen opbreken. Zo makkelijk was het nog niet. De 
spanning leek Paul toch te veel te worden. Hij stond toe dat Rik zijn pion nog een veld verder kon opschuiven en 

de pat trucjes begonnen vorm te krijgen. Toen Paul uiteindelijk niks anders meer kon doen dan de pat te 

accepteren, kwamen we ook hier heel erg goed weg! 

Dan was het nog hopen op minimaal een remise van Joop, beide met vrij weinig tijd. Echter was de stelling al 

behoorlijk versimpeld. Gelukkig koos zijn tegenstander toen voor een afwikkeling waarin Joop alleen maar kon 

winnen. Om de winst en het kampioenschap veilig te stellen, bood hij remise aan. Dit werd geaccepteerd! 

Zo kropen we in deze laatste wedstrijd werkelijk door het oog van de naald. Het reeds gedegradeerde Shah 
Mata had zijn huid heel duur verkocht en eigenlijk was het nog schandalig dat we hier met de overwinning naar 

huis zijn gereden. Aan de sportieve plicht was zonder meer voldaan. 

Toch mogen we na een heel wisselvallig seizoen met een heel tevreden gevoel zeggen dat we de terechte 
kampioen van de RSB zijn geworden! De eerste sinds de splitsing van de RSB/KNSB. Het was een lang en zwaar 



seizoen met maar liefst 9 wedstrijden in de hoofdklasse van de RSB. Dit naast de wedstijden voor de KNSB, 

KNSB-beker en RSB-beker. Uiteraard gaat ook mijn dank naar de invallers Iwahn, Adri en Marcel. Alle drie 

hebben ze het goed gedaan op de weinige momenten dat we een invaller nodig hadden. Ook zij kunnen zichzelf 

kampioen noemen! 

Op naar het volgende seizoen, dan gaan we een poging doen om titelhouder te kunnen blijven!       TL Lennard 

NB: Hieronder de eindstanden van deze eerste bloedstollende Hoofdklasse RSB. In de uiteindelijke Top-10 

vinden we topscorer Roland op de bronzen plek en Jacques met een geweldig seizoen precies nog in die top. 

Beste TPR is voor Mark, die zoals hijzelf treffend zegt: ‘Elke wedstrijd onder druk staat om te winnen’….. 

    Speler                 Team                  W  N KNSB TPR  RaTg

1.   David Mesman           Shah Mata 1          7  9 1905 2103 1884

2.   John Onderdelinden     Shah Mata 1          6½ 9 1883 2019 1851

3.   Roland van Keeken      Dordrecht 1          6½ 8 1936 2087 1834

4.   Julian van Overdam     Charlois Europoort 1 6½ 7 2367 2467 2048

5.   Wouter Vroegindeweij   Moerkapelle 1        6  9 1884 2140 2017

6.   Paul Tromp             RSR Ivoren Toren 1   6  9 1999 2147 2024

7.   Tobias Dekker          Sliedrecht 1         6  9 2008 2124 2001

8.   Arjan van der Leij     Messemaker 1847 1    6  8 2009 2122 1929

9.   Erik Hennink           Messemaker 1847 1    6  8 2151 2239 2046

10.  Jacques Hennekes       Dordrecht 1          6  8 1998 2086 1893  
 

 

RSB - Dordrecht 2 (1e klas) 
 
  Klasse 1B         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8

1. Fianchetto 1      7  11 31  x  3  4½ 4½ 4½ 4  5½ 5  Kampioen

2. Dordrecht 2       7  10 34  5  x  1½ 4  7  6½ 4  6

3. Overschie 1       7  10 32  3½ 6½ x  4½ 4  4  5  4½

4. CSV 1             7  8  29½ 3½ 4  3½ x  5  4½ 4  5

5. De Willige Dame 1 7  6  27½ 3½ 1  4  3  x  6½ 5½ 4

6. Onésimus 1        7  6  26  4  1½ 4  3½ 1½ x  6½ 5  degradeert

7. Dordrecht 4       7  3  21½ 2½ 4  3  4  2½ 1½ x  4  degradeert

8. Erasmus 2         7  2  22½ 3  2  3½ 3  4  3  4  x  degradeert  
   Dordrecht 2             r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Xander van Doorn        ½  0  1  ½  ½  -  ½  3  6 2.3    1883 1903 1903 +0.147

2.  Ton Slagboom            -  ½  -  -  -  0  ½  1  3 2.3 1z 1854 1831 1954 -0.122

3.  Peter van Oevelen       1  ½  1  1  1  0  -  4½ 6 2.5    1919 2077 1884 +1.208

4.  Roel de Jong            0  0  1  1  1  0  1  4  7 3   1w 1960 1921 1869 -0.346

5.  Sander Vogelesang       ½  -  1  ½  1  -  -  3  4 3.8    1899 1992 1800 +0.479

6.  Victor Koppelaar        ½  -  1  1  1  -  ½  4  5 4.6 1w 1880 2017 1776 +0.810

7.  Marcel Pluymert         ½  ½  ½  1  1  0  ½  4  7 4.9 1z 1900 1816 1764 -1.030

8.  Marcel den Boer         -  -  -  -  -  -  ½  ½  1 5   1z 1814 1784 1784 -0.042

9.  Conchita Dwars          -  ½  -  -  -  -  -  ½  1 6   1w 1767 1817 1817 +0.069

10. Victor van Blommestein  -  -  -  -  -  0  -  0  1 6   1z 1844 1067 1867 -0.468

11. Johan van de Griend     1  1  ½  1  0  1  1  5½ 7 7.4 1z 1797 1919 1693 +1.068

12. Ben Sitton              0  1  ½  1  ½  ½  ½  4  7 7.6 1w 1802 1802 1750 +0.008

13. NO                      -  -  -  -  -  0r -  0  0 1  



Na aan stroef begin werd de opstelling aangepast door de teamleiding, met behoorlijk succes: 

 
• Ton en Xander gingen de topborden bezetten als erkende ‘taaie’ spelers; samen 4-9 is prima. 

• Het middenrif (Peter, Roel, Sander, Victor en Marcel) haalde zelfs de beste TPR aller tijden !! 

• Je zou maar Johan en Ben als staartborden neer kunnen zetten; van oudsher onze topborden… 

 

Naschrift: Met liefst 34 bordpunten en een TPR > 1900 beleefde D2 het beste seizoen sinds het kampioensjaar 

2011. Volgend seizoen nieuwe kansen! Topscorer werd de bescheiden TL himself, Johan dus. Hij behaalde 5,5 

uit 7 en komt daarmee op een mooie 4e plek in de klasse Top 10 achter de ongenaakbare Erik Brandenburg. 

 
 

 
D2 (RSB) wint van kampioen 
Published: Thursday, 11 April 2019 14:04 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 99 

Het leek afgelopen dinsdag in de Crabbehoeve wel op een reünie van oude bekenden. Zowel bij het tweede als 

het 1e viertal kwamen we vele Rotterdamse vrienden tegen. Lovend waren ze over onze gezellige locatie en de 

vele partijen. Tsja, daar zijn het dan ook vrienden voor.. Hieronder verslag van Johan: 

Dinsdagavond 9 april speelde het tweede team de laatste wedstrijd van het seizoen tegen de kampioen in de 
klasse 1A, Fianchetto. Er stond natuurlijk niets meer op het spel, maar het was wel leuk om het seizoen, na de 

flater van de vorige wedstrijd, goed af te sluiten. Dat is uiteindelijk vrij gemakkelijk gegaan. Er werd met 5-3 

gewonnen. 

Al zeer snel kwamen we op 1-0. De tegenstander van Johan reageerde verkeerd op een door Johan gespeelde 

gambietopening. Johan won een stuk. Toen de tegenstander het kort daarna weer verkeerd deed, was de 
overwinning een feit. Daarna volgden er gelijkwaardige remises van Marcel den B.,  Ben, Victor K. en Marcel P. 

Vervolgens  won  Roel met een goed opgezette koningsaanval zijn partij. Toen Ton ook nog remise kon bereiken 

met zijn vertrouwde Zwarte Leeuw was de overwinning een feit. Het was trouwens een opsteker voor Ton dat 
hij, na wat verliespartijen, dit keer een gedegen remise kon bereiken (Ton: met hulp van de sterke & 

sympathieke Guido, die een kwal cadeau deed).  Als laatste was Xander nog lang bezig tegen hun topscorer. In 
een partij met wisselende kansen werd na lang proberen van beide kanten de remise bereikt. Daarmee was de 

eindstand van 5-3 een feit. 

Het was een afsluiting van een goed seizoen, waarin een tweede plaats in klasse 1B werd bereikt. Het was wel 
jammer dat de wedstrijd tegen Fianchetto nergens meer om ging. De apotheose van een laatste wedstrijd om 

het kampioenschap kon door een nederlaag in de voorlaatste wedstrijd niet meer worden bereikt. Het devies is: 

volgend jaar nog beter! 
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Dordrecht 2                1861 - Fianchetto 1            1795 5  - 3 

1. Ton Slagboom            1854 - Guido Blankenstein      2109 ½  - ½ 

2. Xander van Doorn        1883 - Erik Smeekes            1903 ½  - ½ 

3. Marcel Pluymert         1900 - Youri Verlinde          1572 ½  - ½ 

4. Roel de Jong            1960 - Bas van Driel           1790 1  - 0 

5. Marcel den Boer         1814 - Kees Sio                1784 ½  - ½ 

6. Victor Koppelaar        1880 - Ben Riksen              1778 ½  - ½ 

7. Johan van de Griend     1797 - Jaco van Leeuwen        1733 1  - 0 

8. Ben Sitton              1802 - Bart Germeys            1689 ½  - ½ 

Johan van de Griend, teamleider 

Fikse nederlaag van D2 (RSB) : Monday, 25 March 2019 Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 13 

Helaas heeft het tweede team in klasse 1B van de RSB-competitie een fikse nederlaag geleden tegen Overschie. 

Het werd een kansloze 6.5-1.5 nederlaag. Daarmee zijn de kampioenskansen verspeeld. Het had zo mooi 

kunnen zijn als er gewonnen was of een gelijkspel was gehaald. Dan had de laatste wedstrijd tegen de koploper 

Fianchetto de beslissing gebracht. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 

Het zag er tevoren naar uit dat we in de sterkste opstelling konden spelen. Helaas moesten Victor en Sander 
afhaken. Voor Victor konden we zijn naamgenoot nog meekrijgen. Sander meldde zich zo laat af dat er geen 

invaller meer kon worden opgeroepen. We speelden dus uiteindelijk met 7 man.  Het verloop van de wedstrijd 

was duidelijk. Binnen 2 uur stonden we met 4-0 achter door nederlagen van Ton, Marcel, Roel en het verloren 
punt vanwege de ontbrekende 8e speler. Ben haalde de eerste remise binnen. Toen Victor en Johan ook nog 

slecht stonden werd gevreesd voor een wel erg grote nederlaag. Inderdaad verloor Victor, de tovenaar van 
Wielwijk zijn partij. Johan echter waande zich even de tovenaar van Stadspolders, toen hij door gestuntel van 

zijn tegenstander alsnog won. Peter was het laatste klaar. Hij had het gevoel dat hij de winst gemist had, maar 

in de praktijk counterde zijn tegenstander bekwaam naar winst. 

Zo ging de kans op het kampioenschap van klasse 1B verloren. Het devies moet zijn: uithuilen en opnieuw 

beginnen. Het had echter zo mooi kunnen zijn…Johan van de Griend, teamleider NB: Felicitaties voor de 

terechte kampioen Fianchetto. Helaas is de laatste onderlinge partij om 'des keizers baard', ...en de eer! 

Overschie 1                1891 - Dordrecht 2             1868 6½ - 1½ 

1. Erik Brandenburg        2147 - NO                           1  - 0   

2. Marcel Terluin          1889 - Ton Slagboom            1854 1  - 0 

3. Han Smit                1908 - Peter van Oevelen       1919 1  - 0 

4. Arnout van Kempen       1835 - Roel de Jong            1960 1  - 0 

5. Daan Smit               1891 - Marcel Pluymert         1900 1  - 0 

6. Jeroen van der Meer     1867 - Victor van Blommestein  1844 1  - 0 

7. Aad Everwijn            1803 - Johan van de Griend     1797 0  - 1 

8. Ruud-Jan Kloek          1790 - Ben Sitton              1802 ½  - ½ 

RSB Dordrecht 2 : Het kan nog steeds 
Published: Wednesday, 20 February 2019 17:26 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 144 

Met een overtuigende 6-2 tegen het geplaagde Erasmus en met nog 2 ronden te gaan kan het nog steeds: 

Kampioen worden. Het tweede heeft het juiste ritme gevonden na enkele subtiele aanpassingen van de 

teamleiding. Zo kon Ton bijv. rustig op vakantie en dinsdagavond buiten de basis gelaten worden! 

De afgelopen seizoenen had het tweede nog een te zware klus aan Erasmus, alwaar enkele van onze oud-leden 
spelen zoals o.a. Paul Wilhelm en Peter Aarnoudse. Paul gaf aan na een paar nullen wat uit vorm te zijn en was 

daarmee blijkbaar het kopbord kwijtgeraakt aan de goedlachse Cander Flanders: ''Gelukkig bewaar ik mijn 

verstand onder de pet!". Hij maakte het onze Xander wel knap lastig, maar die bleef uiterst nauwkeurig de juiste 
zetten vinden. Met beide nog enkele seconden over besloten de matadoren tot zetherhaling en was de laatste 

partij van alweer een zeer drukke clubavond gespeeld. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/553-fikse-nederlaag-van-d2-rsb
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/553-fikse-nederlaag-van-d2-rsb?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=a5c387d33ea736896ebf7a2c90dbdaeda27a7264
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/546-rsb-dordrecht-2-het-kan-nog-steeds
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/546-rsb-dordrecht-2-het-kan-nog-steeds?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=1b7341a6f28c719e83d61aeb44b9f46b60594baa


Terug naar het begin. Die was ook rustig met de remise van Ben, waar nergens echt het evenwicht werd 

verbroken. Op dat moment leek Marcel al beslissend voordeel te hebben en stonden we nergens slechter. Zoals 

zo vaak begonnen de punten om een uur of 11 als rijpe appelen binnen te vallen. 

Marcel verzilverde zijn gewonnen kwal uit de opening toch nog verrassend snel, Victor overspeelde zijn 

tegenstander professioneel, Roel zijn dreigingen leverde een stuk op en Sander won schitterend veel materiaal 
op de koningsvleugel. Peter won uiteindelijk gedecideerd tegen Paul, die 'voor de vorm' nog lang 

tegenstribbelde (grapje Paul, je weet het tegenwoordig maar niet...). 

Er dreigde dus weer een 7-1 score op het nieuwe bord van WL John te komen, want captain Johan won ook al 
een stuk op b2 na een toreninval op f2. Daarop bedacht hij een stuk op e5 te zetten en dat werd helaas een 

loper i.p.v. de Dame, waardoor het stuk terug cadeau gedaan werd. In het eindspel gaf Johan zelfs nog een 
stuk weg, zonde van zijn goede teamscore maar gelukkig geen teamschade: tegen Overschie & Fianchetto zal 

Johan zich revancheren! 

     Dordrecht 2             1880 - Erasmus 2               1772 6  - 2 

1. Xander van Doorn        1883 - Cander Flanders         1837 ½  - ½ 

2. Sander Vogelesang       1899 - Davin Mostert           1815 1  - 0 

3. Peter van Oevelen       1919 - Paul Wilhelm            1908 1  - 0 

4. Roel de Jong            1960 - Arno van Houten         1848 1  - 0 

5. Marcel Pluymert         1900 - Wim Posthumus           1740 1  - 0 

6. Victor Koppelaar        1880 - Ruurd Ouwehand          1744 1  - 0 

7. Johan van de Griend     1797 - Jeroen Landsheer        1518 0  - 1 

8. Ben Sitton              1802 - Jaap van Meerkerk       1767 ½  - ½ 

 

 
Dordrecht 2 (RSB) wint zeer ruim van De Willige Dame (7-1) 
Published: Thursday, 14 February 2019 14:11 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 111 

Op 29 januari vond de stadsderby De willige Dame 1 – Dordrecht 2. Tevoren werd gedacht dat dit wel een gelijk 
opgaande strijd zou worden, die alle kanten kon opgaan. Bij binnenkomst in de Trinitatiskapel aan de 

Vriesestraat in Dordrecht bleek dat het team van De Willige Dame zeer verzwakt was, omdat 3 vaste spelers van 

DWD hadden afgezegd. Voor DWD was dit een tegenvaller, maar voor ons een meevaller. Dat betekende echter 

nog niet dat het een makkelijke avond kon worden voor ons. 

Dat de praktijk anders uitwees blijkt uit de einduitslag 7-1 voor ons. Hoewel het op sommige borden wel 
duidelijk was dat Dordrecht veel beter stond, werd op de andere borden veel strijd geleverd en was de uitslag 

lang onduidelijk. Uiteindelijk viel het allemaal onze kant uit. Het eindresultaat was dat aan de eerste twee 

borden remise werd gehaald en de andere 6 partijen door ons gewonnen werden. De gedetailleerde uitslag is: 

   De Willige Dame 1       1822 - Dordrecht 2             1880 1  - 7 

1. Remco Daniel van Vaalen 2094 - Xander van Doorn        1883 ½  - ½ 

2. Naomi Snikkers          1908 - Sander Vogelesang       1899 ½  - ½ 

3. Hans Nunnikhoven        1859 - Peter van Oevelen       1919 0  - 1 

4. Wim van Dijk            1922 - Roel de Jong            1960 0  - 1 

5. Erik Brok                    - Marcel Pluymert         1900 0  - 1 

6. Johan Went              1716 - Victor Koppelaar        1880 0  - 1 

7. Willem Weerdensteijn    1584 - Johan van de Griend     1797 0  - 1 

8. John van Waardenberg    1674 - Ben Sitton              1802 0  - 1 

 
Teamleider Johan v.d. Griend 

 
Dat een van de spelers van SC Dordrecht na afloop meende te mogen opmerken dat de punten in ieder geval in 
Dordrecht bleven en dan ook nog aan de "goede" kant, kunnen we hem natuurlijk, vriendelijk als we zijn en 
ondanks de pijn van de nederlaag, vergeven. Het is nu eenmaal niet iedereen gegeven om de juiste 

bewoordingen te bezigen waar enige tact wellicht op zijn plaats zou zijn. (Willem Platje in DWD over Marcel P.).  
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RSB - Dordrecht 3 (1e klas) 
 
   Klasse 1A             N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8

1. De IJssel 1           7  12 33  x  6  3  4½ 5½ 4½ 5  4½ Kampioen

2. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7  10 30  2  x  5½ 5  4  4½ 4  5

3. Overschie 2           7  8  29  5  2½ x  3½ 5½ 3½ 4½ 4½

4. SOF/DZP 1             7  8  28  3½ 3  4½ x  1½ 4½ 6½ 4½

5. Dordrecht 3           7  6  27  2½ 4  2½ 6½ x  4  4½ 3

6. SO Rotterdam 1        7  5  27  3½ 3½ 4½ 3½ 4  x  3  5  degradeert

7. Barendr/IJ'monde 1    7  5  25½ 3  4  3½ 1½ 3½ 5  x  5  degradeert

8. HZP Schiedam 1        7  2  24½ 3½ 3  3½ 3½ 5  3  3  x  degradeert 
 
   Dordrecht 3             r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Adri Timmermans         0  ½  ½  ½  0  -  0  1½ 6 2.8 2z 1857 1738 1931 -0.948

2.  Jan Willem Versloot     -  -  -  -  -  ½  -  ½  1 3   1w 1910 1940 1940 +0.042

3.  John van de Laar        -  0  1  -  0  1  ½  2½ 5 3   3w 1760 1914 1914 +0.888

4.  Iwahn Apon              -  -  -  -  -  -  1  1  1 3   1z 1915 2786 1986 +0.598

5.  Wouter de Bruin         -  0  0  0  0  1  1  2  6 3.7    1831 1802 1925 -0.310

6.  Wim Jongeneel           0  -  ½  1  ½  1  1  4  6 3.8 6w 1818 1922 1799 +0.864

7.  Marcel den Boer         -  -  -  -  -  1  -  1  1 4   1z 1814 2630 1830 +0.522

8.  Victor van Blommestein  0  0  0  0  1  1  -  2  6 4.5    1844 1665 1788 -1.410

9.  Rick Jelier             1  0  ½  0  1  -  0  2½ 6 4.8 6z 1626 1823 1883 +1.094

10. Arie van Heeren         0  1  -  1  ½  0  -  2½ 5 5.2 3z 1720 1754 1754 +0.197

11. Kees van 't Hoff        1  0  -  -  -  -  -  1  2 5.5    1746 1787 1787 +0.111

12. Hans Berrevoets         -  -  -  -  -  -  ½  ½  1 6   1w 1911 1907 1907 -0.006

13. Henk Timmermans         ½  1  1  0  -  1  ½  4  6 6.5    1730 1881 1758 +1.231

14. Conchita Dwars          -  -  ½  ½  1  -  -  2  3 6.7 1w 1767 1923 1800 +0.639

15. Anton de Maertelaere    0  -  -  -  -  -  -  0  1 7   1w 1548 872  1672 -0.332  
 
 
RSB - Dordrecht 4 (1e klas) 
Voor eindstand zie D2. Geen TPR > 1900 te noteren; beste prestatie van Timon de Geus met 1890. Prima! 

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

1.  Iwahn Apon              0  ½  0  ½  0  1  -  2  6 1.7 2w 1915 1880 2003 -0.323

2.  Hans Berrevoets         ½  ½  ½  ½  0  0  -  2  6 2.5    1911 1788 1911 -1.013

3.  Jan Willem Versloot     1  -  0  ½  1  -  ½  3  5 2.6 1z 1910 1897 1825 -0.057

4.  Martijn Vos             ½  -  ½  -  0  -  ½  1½ 4 4   2w 1803 1868 1960 +0.260

5.  Marcel den Boer         ½  ½  ½  0  1  0  0  2½ 7 4   7z 1814 1742 1846 -0.698

6.  Theo Jiskoot            ½  0  0  -  ½  0  ½  1½ 6 4.7 2w 1717 1620 1813 -0.722

7.  Timon de Geus           1  1  -  ½  0  1  0  3½ 6 5.7    1704 1890 1830 +1.497

8.  Kees van 't Hoff        0  1  1  0  0  1  -  3  6 5.8 4w 1746 1820 1820 +0.578

9.  Martijn Rijneveen       -  -  -  -  -  -  0  0  1 6   1z 1511 1022 1822 -0.138

10. Teus Sr Slotboom        -  0  ½  ½  -  1  0  2  5 7.2 3w 1574 1673 1745 +0.617

11. Wim van Vliet           -  ½  -  0  -  0  0  ½  4 7.8 4z 1423 1348 1676 -0.300  
 
Helaas voor Dordrecht 2 kostte de onderlinge 4-4 uit de 1e ronde hun, achteraf vanzelf, het kampioenschap.. 
 



RSB - Dordrecht 5 (2e klas) 
  Klasse 2A          N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8

1. CSV 2              7  13 37  x  4½ 6  6  5½ 5½ 4  5½ Kampioen

2. De Pionier 1       7  10 37½ 3½ x  3½ 6  6  6  6  6½

3. Maassluis 1        7  10 28½ 2  4½ x  4½ 2½ 4½ 4½ 6

4. HI Ambacht 1       7  7  29½ 2  2  3½ x  6  4  5½ 6½

5. Dordrecht 5        7  6  24½ 2½ 2  5½ 2  x  3  5  4½

6. Barendr/IJ'monde 2 7  5  26  2½ 2  3½ 4  5  x  2½ 6½

7. Erasmus 4          7  4  24½ 4  2  3½ 2½ 3  5½ x  4  degradeert

8. De Willige Dame 2  7  1  16½ 2½ 1½ 2  1½ 3½ 1½ 4  x  degradeert  
 
   Dordrecht 5          r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Otto van Haren       1  1  -  1  ½  1  0  4½ 6 2.8 4w 1623 1935 1742 +1.783

2.  Wim van Noort        ½  1  0  ½  1  0  ½  3½ 7 3.6 1w 1728 1702 1702 -0.217

3.  Gerben van der Weert ½  0  1  ½  1  -  ½  3½ 6 3.7    1559 1737 1677 +1.420

4.  Martijn Rijneveen    0  1  0  0  0  1  1  3  7 3.7 1z 1511 1602 1653 +0.736

5.  Thijs van Hoek       1  -  0  -  ½  0  0  1½ 5 4.6 1z 1625 1487 1637 -0.918

6.  Arend van Grootheest 0  1  1  0  0  1  -  3  6 5.2    1659 1643 1643 -0.106

7.  Erwin van Wingerden  -  ½  -  0  -  1  0  1½ 4 5.3    1523 1659 1750 -0.217

8.  Dick Groot           ½  0  0  0  0  ½  ½  1½ 7 5.4 3w 1577 1488 1715 -1.151

9.  Hans Schreuder       -  -  0  -  -  -  -  0  1 6   1w 1639 948  1748 -0.351

10. Ton Hobe             1  1  0  0  0  ½  0  2½ 7 6.1 7z 1551 1589 1694 +0.023  
 

Speciale vermelding voor Otto: Hoogste bord, geweldige TPR en nog mooie verslagen schrijven ook! 

 

Laatste verslag team 5 2e klasse RSB. 
 
Beetje laat geschreven, de laatste wedstrijd was immers op 26 maart. Op bezoek kwam het sterke Capelle 2, 
dat bij de start al kampioen was. Enkele spelers dachten dat CSV wellicht wat minder geconcentreerd zou 

spelen. De gemiddelde rating van het CSV team was ook nog zo’n 200 punten lager dan tegen eerdere teams. 

Niets was minder waar. Martijn speelde een sterke partij en won. Wim, Gerben en Dick sleepten er een remise 
uit. Met 5,5-2,5 verliezen tegen een team dat qua rating nog steeds 60 punten hoger scoorde is geen schande. 

 
Voor de start van de competitie was al duidelijk dat ons vijfde een zwaar seizoen zou krijgen. De meest 

opvallende uitslag werd gescoord tegen Maassluis. Daar lukte het om met 5,5-2,5 de winst mee naar huis te 

nemen. We wisten dat we bij de drie zwakkere tegenstanders de punten binnen moesten halen. Echter na het 
verlies tegen Barendrecht werd het nog spannend. Met nog twee ronden te spelen en de wetenschap dat twee 

teams zouden degraderen zou de wedstrijd tegen Erasmus cruciaal zijn. Bij deze spannende ronde wisten wij 
met 5-3 score te winnen. 

 

Al met al scoorden we de vijfde plaats. Best of the rest.  
 

Gezien de vooraf ingeschatte kansen hebben we dus een goed seizoen gedraaid. Sterke scores (tegen over het 
algemeen zeer sterke tegenspelers) waren er voor Otto met 4,5 en TPR 1935, Ook Wim en Gerben scoorden 

goed met beiden 3,5 punt. 
 

Leuk van spelen in dit team is dat het nauwelijks moeite kost om de opstelling voor het externe team af te 

spreken. Slechts één keer bleek een invaller nodig, Gelukkig was Hans bereid zich hiervoor op te offeren. 
Komend seizoen zal de team samenstelling anders zijn. We waarschijnlijk terug naar 8 in plaats van 9 spelers. 

Ook wordt het tijd om een nieuwe teamleider aan te stellen, maar dat zal bij het jaarlijkse afsluitende etentjes 
vast wel aan de orde zijn gekomen 

 

Arend 



Winnen bij Erasmus 
In de wedstrijd ging het er echt om. Beide teams met nog een lotgenoot op 4 punten, met daaronder alleen de 
Willige Dame 2 met slechts 1 schamel puntje. Laatste partij voor ons wordt tegen de koploper CSV 2, die alleen 

nog maar een 4-4 hebben gespeeld als puntverlies. Dit alleen omdat zij met een invaller speelden die al te vaak 
was ingevallen en zij daardoor gestraft zijn van een 3-5 naar een 4-4. Kortom, Erasmus moest er van af. Nou, 

dat bleek nog niet zo eenvoudig. Toen ik voor het eerst bewust om me heen ging kijken stonden we met 3-1 

achter. Wim van Noort had geheel tegen zijn gewoonte in aan bord 1 snel verloren. In de auto van Arend op 
weg naar huis heb ik opgevangen dat Wim in een goede stand voor hem, in een combinatie trapte die een stuk 

en dus de partij kostte. Het duo ‘slim en listig’ aan bord 7 en 8, Ton Hobé en Dick Groot hadden remise 
gemaakt. Thijs speelde aan bord 4 naast mij. Hij leek een mataanval te hebben maar toen die op de enig 

mogelijke manier gepareerd werd, stond Thijs een stuk achter met te weinig compensatie. Na een krachtzet van 

de tegenstander moest Thijs dan ook opgeven. Nou ja, dan moest de rest maar scoren toch ? Dat dit ook echt 
gebeurd is mag gerust een wonder heten. Arend en ik hadden zeker niet echt een voordelige stelling, Erwin 

stond heel passief. Martijn aan bord 2 was eigenlijk de enige die aantoonbaar beter stond, die zou wellicht gaan 
winnen. Leuk als je een verslagje maakt is dat je vaak wel commentaar van de winnaars kunt lospeuteren, 

hieronder een weergave daarvan: Arend schrijft: 

 
Mijn partij begon eindelijk weer met een voor mij bekende opening met d4 – Pf6. (Met deze opening worden de 

meeste winstpartijen voor wit bereikt heb ik ooit ergens gelezen). Rustig opbouwend kon ik mijn aanval op de 
zwarte koningsvleugel doorzetten met op de 20ste zet een gewonnen volle kwaliteit, loper tegen toren. Dit 

zonder enige compensatie voor mijn tegenstander. Ik wilde vervolgens te snel met mijn extra toren op de 
damevleugel binnenvallen en was gedwongen mijn kwaliteit weer terug te geven. Kwam positioneel daardoor 

minder te staan. Tegelijkertijd werd de druk om te winnen groter, immers de tegenstanders hadden drie punten 

en wij slechts één terwijl deze avond echt gewonnen moest worden. Alleen Martijn stond op dat moment 
waarschijnlijk op een vol punt. Erwin en Otto gelijkwaardig. Naarmate de tijdsdruk en daarmee ook de spanning 

op de resterende borden toenam leek een remise voor mijn partij voldoende voor de eindoverwinning. Mijn 
tegenstander dacht hier anders over en ruilde zijn resterende stukken, dame en loper af, waarna opeens een 

voor mij winnende pionneneindstelling resteerde. Dit uitspelen was alleen maar techniek zoals John ( Janssen 

zaliger: red.) zou zeggen. Bord 5 dus 1-0 voor Dordt. In de terugrit naar Dordt heerste een euforische 
stemming, zeker toen ook nog bleek dat Thijs zijn boemeltje naar huis kon halen, Wim zijn hond weer zag, en 

Otto als sterk scorende speler met alweer een goed verhaal thuis kwam. Erwin de teamcaptain:  
 

Daar zat ik dan aan bord 6 tussen een schoonvader en de voorzitter in, oftewel onder flinke druk. Maar dit 
kwam niet alleen door de buren maar ook door het feit dat we moesten winnen of in ieder geval gelijk spelen 

om erin te kunnen blijven. Na lang nagedacht te hebben over mijn eerste zet (misschien zou ik toch een keer 

een boek open moeten trekken voor theorie) heb ik uiteindelijk besloten de partij rustig te starten met e6 en 
geen gekke dingen te proberen, zodat het risico op verlies in ieder geval beperkt zou blijven. Hoewel dit idee 

leuk is, kwam mijn tegenstander door deze gedachte uiteindelijk wel erg comfortabel te staan met zijn pion op 
e5 en aardig wat druk op mijn ondertussen kort gerokeerde koning. Toen mijn tegenstander vervolgens de 

dame erbij haalde op h5 en begon met het offensief, kwam ik tot de conclusie dat mijn spel wellicht iets te 

terughoudend was, wat leidde tot een dubbelpion op de g lijn. Deze werd gelukkig snel afgeruild, maar een 
open h-lijn en een hele sterke witte loper van de tegenstander maakte dat het moeilijkste nog niet achter de rug 

was. Uiteindelijk heb ik flink moeten keepen, en was mijn tegenstander net niet in staat om het af te maken.  
 

Hierna kwam ik langzaam aan steeds iets comfortabeler te staan, waarbij mijn witte loper uiteindelijk ook een 

keer ging meedoen. Mijn tegenstander bood vervolgens remise aan, maar de voorzitter liet duidelijk merken dat 
gezien de stand (3-1 achter) dit geen goed plan zou zijn. Dus ik moest door... Gelukkig pakte dit goed uit, want 

mijn tegenstander liet uiteindelijk mijn toren toe op b2 waardoor ik nu eens het offensief kon gaan inzetten. 
Hoewel de stelling in mijn optiek al aardig in mijn voordeel was gekomen, maakte mijn tegenstander (onder 

grote tijdsdruk met minder dan 10 seconden op de klok) een fout door een toren weg te geven voor niets. 
Hiermee was mijn punt dan ook binnen. 

Aan bord 3 speelde ik (Otto) weer met de witte stukken, het zwarte uitstapje van de afgelopen keer leverde 

tenslotte maar een halfje op. Na een door mij wat beter gespeelde opening en een best goed middenspel, 

verdedigde mijn tegenstander Gerrit Boer taai en prima. Door telkens de aanvalskansen keurig te pareren, was 
de stelling na een dame ruil weer volledig genivelleerd. Ik hoorde dat de in de wedstrijd inmiddels een 3-1 

achterstand was ontstaan door remises van Ton en Dick, en verliespartijen van Thijs en Wim. Omdat ik dacht 

dat mijn sterk teruggevochten tegenstander misschien ook nog zou kunnen gaan winnen, bood ik maar remise 
aan na ook de torens van het bord geruild te hebben. Hierdoor ontstond een eindspel van een witveldige witte 



loper tegen een zwart paard en elk 4 pionnen. Op de damevleugel 2 tegen 1 voor zwart en op de koningsvleugel 

3 tegen 2 voor wit, en losse zwarte pionnen. Aangezien de koningen nog bij de pionnen op de koningsvleugel 

stonden, was een doorbraak voor zwart aan de andere kant aannemelijker in combinatie met zo’n lastig paard. 
Mijn tegenstander had even overlegd en besloot het aanbod niet te accepteren, de computer zegt dat het 

aanbod terecht was met een evaluatie van rond de nul. Hierna bleek dat ik toch een stukje handiger in het 
eindspel was.  

Na enig wit reparatiewerk om de doorbraak van de b-pion of de c-pion te voorkomen, gaf de heer Boer vrij rap 

2 van zijn vier pionnen cadeau. Na een geforceerde ruil op de koningsvleugel, had wit ineens een vrij 
onaantastbare  c-pion en g-pion, allebei op weg naar een promotieveld in de kleur van de loper. Enige 

nauwkeurigheid was wel noodzakelijk, zo’n paard vind ik altijd best link en voor je het weet trap je in zo’n lullig 

paardvorkje en betekent 1 pionverlies meteen remise.  Geringe tijdnood was hierbij niet zo erg, de zwartspeler 
ging nog wat onnodig lang door en kon promotie van een van beide pionnen niet voorkomen met alleen paard 

en koning. Na een leuke slotzet met een loperschaak op e6 tussen koning f7 en paard d5, moest zwart wel 
opgeven omdat het promotieveld op g8 losgelaten moest worden. Omdat andere drie teamgenoten Arend, 
Martijn en Erwin ook gewonnen hadden, betekende dit de 3-5 winst en behoud van Dordrecht 5 in de 2e klasse.  

Martijn won zijn partij aan het tweede bord precies zoals hij het wilde. Zijn te lang doorspelende tegenstander 
werd vakkundig geslacht door steeds weer een mat dreigende zet toe te voegen aan de superieure zwarte 

stand. Fijn dat Martijn nu ook extern een prima pot afgeleverd heeft.  Leuke anekdote in 2A is nog dat de 

Pionier 1,  een voor het eerst dit seizoen geprobeerde creatieve opstelling met hun topspelers Klepke (2225) en 
Pluim Mentz (2125) , volledig zagen mislukken tegen Maassluis. Beide spelers haalden aan bord 3 en 4 samen 

0,5 punt bij elkaar waar de beide topborden verloren gingen. Tactische opstellingen moet je ook aan Dordrecht 
5 overlaten, wij versloegen Maassluis tenslotte wel…. Laatste wedstrijd eind maart thuis tegen CSV 2 wordt een 

formaliteit. Zij zijn na winst tegen de hekkensluiter met 3 punten voor op de nummer 2 nu al kampioen, wij zijn 

veilig gespeeld door de overwinning op Erasmus.  Met een beetje mazzel komen de Capellenaren met een b-
team en wordt het voor ons wellicht nog wat leuker daardoor. 

 
D5-IJsselmonde Barendrecht 2: 3-5. Duur puntenverlies 
Published: Wednesday, 20 February 2019 13:35 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 86 

Het bleef afgelopen wedstrijd tot in de late uren nog aardig spannend maar moesten uiteindelijk toch aan het 

kortste eind trekken tegen Barendrecht IJsselmonde (3-5). Het resultaat is dat we nu na de vliegende start toch 

echt ons best moeten gaan doen om niet onderaan te eindigen. Met 4 teams op 4 bordpunten en zelf nog een 
wedstrijd tegen nummer 6 en 1 te gaan, komt het erop neer dat de volgende uitwedstrijd tegen Erasmus een 

hele belangrijke zou kunnen gaan worden! Hieronder een gedetailleerd verslag van het verloop van de avond: 

De avond begon voor onderstaande met een flinke dosis hijgen en puffen, zoals wordt verwacht bij een 

partnersessie voor een zwangerschapscursus. Na vervolgens in dubbel tempo richting de club te hebben 
gefietst, wat resulteerde in nog meer gehijg, kon ik nog geen stap binnenzetten zonder dat Thijs al op mij af 

kwam: de tegenstander bood remise aan. Dit mocht hij vervolgens aannemen omdat de meeste borden, 

afgezien van bord 8, er nog ok voor stonden. Wonderbaarlijk genoeg waren het juist de hogere borden waar 

naar mijn beperkte inzicht de stellingen comfortabeler stonden. 

Thijs zijn analyse over zijn partij: Ik speelde Engels, en mijn tegenstander spiegelde de eerste zetten.  
kwam onder lichte druk op de dame vleugel, maar dat kon aardig ongedaan maken door de zwarte lopers te 

ruilen. Even later stond er in mijn ogen een zeer gelijkwaardige stelling op het bord. 

Dat vond mijn (overigens zeer sympathieke) tegenstander ook, en bood na 17 zetten remise aan. 
Het was nog vroeg in de avond en er viel nog weinig te zeggen over de andere borden. Met toestemming van 

de captain heb toen zijn remise aanbod geaccepteerd. Halfje binnen. (1/2 – 1/2) 

De volgende partij was die Gerben, de mooiste partij van de avond ook waarbij Gerben maar stukken aan de 

aanval bleef toevoegen met de nodige offers. De analyse van Gerben was dan ook als volgt: Mijn tegenstander 

verslikte zich met zwart in een Alapin siciliaan, waarbij mijn d-pion uiteindelijk op de 6-de rij domineerde. Hij 
rocheerde ook nog op de damesvleugel, al zijn stukken op de koningsvleugel zijn niet van hun plaats gekomen. 

Ik kreeg veel overwicht, zodat ik met offers zijn stelling kon bestormen. Deze hield geen stand. Een seconde 

nadat hij opgaf, verloor links van mij Ton met een zelfhulpmat. Dat schoot dus niet op: stand 1 1/2 - 1 1/2. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/545-d5-ijsselmonde-barendrecht-2-3-5-duur-puntenverlies-maakt-klassebehoud-weer-een-uitdaging
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/545-d5-ijsselmonde-barendrecht-2-3-5-duur-puntenverlies-maakt-klassebehoud-weer-een-uitdaging?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=acfeec8566856f51366422d899972f820a092c6d


Kort na de nederlaag van Ton, volgde ook Dick. Beiden hadden gedurende avond geen beste stelling, hoewel er 

bij Ton toen ik aankwam nog wel remise in had moeten kunnen zitten. Dick stond bij aankomst helaas al straal 

verloren, maar ondanks de mindere stelling nog wel geprobeerd er iets van te maken, tevergeefs. 1 1/2 - 2 1/2 . 

Vervolgens kwam het moment waar niemand op had gehoopt, laat staan verwacht. Martijn gaf aan dat ook met 

enigszins terechte tegenzin een analyse van de partij te maken: 

“Daar gaat ie dan. In de opening ging het erg goed. Na 6 zetten moest mijn tegenstander zijn paard weer terug 

zetten op b8 wegens 7.d5 waarbij hij zijn paard nergens anders kon zetten. Vanaf dit moment had ik dus flink 

wat ruimte in het centrum. Na mijn stukken verder te ontwikkelen en een lange rokade (die misschien wat 
dubieus was, maar het zag er goed uit) te hebben gedaan kon de aanval beginnen. Met h3, g4 dwong ik ook 

zijn laatste actieve stuk terug. Dankzij een fout van mijn tegenstander, die te enthousiast d5 speelde kon ik deze 
terug slaan en een pion winnen. Nog wat later gaf hij zelfs een stuk weg, in ruil voor een aanval op de 

damevleugel. En dit leek tijdens de partij een goed plan te zijn, alleen volgens de computer natuurlijk niet. Met 
een +4 voor wit maakte ik een gigantische blunder door verkeerd mijn damevleugel te verdedigen met 24.Tb3, 

wat leidde tot een sprong in stand naar -3.4! Vanaf dit moment waren ook alle zetten voor wit slecht en heeft 

zwart het geduldig afgemaakt. Les geleerd, vaak is Tb3 niet goed op een aanval op je dame vleugel…” 

De partij waar iedereen vanuit ging dat we wel gingen winnen was dus ineens verloren. Gelukkig kwam Wim 

nog met een mooie aanval tot winst, maar het zag er niet uit dat dit genoeg zou zijn… 2 ½ - 3 1/2 . 

Op dit moment waren alleen Otto en Arend nog bezig, en hoewel Arend een stelling had waar weinig meer in zit 

en wellicht toen op remise moeten gooien, besloot ik dat dat als captain niet mocht omdat Otto naar mijn 

mening op zijn best er nog een remise van kon maken en een 2e remise dus niet genoeg zou zijn. Otto wist er 

met enig toverwerk nog remise van te maken, waarbij de stukken en de punten heen en weer gingen: 

“Na een voor mij onbekende opening met als eerste vier zetten van de witspeler d4, f4, e3 en c3 in die 
volgorde, redelijk gemakkelijk gelijkwaardig spel bereikt met de zwarte stukken aan bord 1. Tot zet 24 geeft 

Stockfish telkens een evaluatie van op of rond de nul. Op zet 25 overzag mijn tegenstander dat ik een pion kon 
winnen en sloeg de balans wat meer uit naar de zwarte kant. Na dit voordeeltje weer vakkundig te hebben 

verspeeld in de negen zetten daarna, beging ik op zet 35 een echte blunder. Hierna werd het een foutenfestival 

van beide kanten, al dan niet veroorzaakt door de vrij regelmatige Jupiler inname van beide spelers. Wel gezellig 
van Ron van Oosterbos overigens. Illustratief is dat na die blunder van mij de evaluatie van plus 7,5 !!! voor wit, 

 op zet 39 teniet werd gedaan door mijn eveneens ‘innemende tegenstrever’, naar -5,8 !! Uiteraard werd dat 
door mij ook weer niet op waarde geschat en overzag ik eenvoudige stukwinst. Daarna gingen we een voor mij 

kansloos eindspel in met ook nog eens veel minder tijd. Gelukkig vluggerde de witspeler lekker mee waardoor 

hij, volledig in de geest van de partij, ook een vol stuk in de aanbieding deed waarna het weer volkomen gelijk 
stond. Het remiseaanbod van mijn kant werd, begrijpelijk,  met frisse tegenzin geaccepteerd. In de gang 

werden we het na afloop  wel eens dat deze weliswaar spannende maar zeer slechte partij geen winnaar 
verdiende. De volgende keer toch maar weer koffie en cola. Wel jammer dat mijn opponent maar zo’n 1700 ELO 

blijkt te hebben, mijn TPR zakt hiermee vast enorm…….” (voor de lezer die tot nu toe minder bekend is met de 

prestaties van SCD 5, Otto deed het bijzonder goed tot dusver met een extreem hoge TPR, helaas kan je geen 

norm halen in de regionale competitie…)Bleef Arend over met de laatste partij: 

“Na enkele koffie incidentjes aan mijn linkerzijde en een snelle remise aan mijn rechterzijde had ik mijn partij 
rustig opgezet, dit keer aan bord 5. In een redelijk gelijk opgaande partij met loperfianchetto’s met uiteindelijk 

paard-toren tegen loper-toren verzuimde ik middels een vork de loper te slaan. Ik dacht nl. eerst nog een witte 
pion met mijn paard te winnen. Daarmee kon mijn tegenstander zijn toren opspelen en de druk op mijn 

pionnenstelling opvoeren. In het eindspel bleek de loper dit keer veel sterker dan mijn paard en was de partij 

helaas verloren. Extra zuur omdat bij de einduitslag bleek dat bij winst de uitslag 4-4 was geworden. Gezien het 

spel wellicht een meer verdiende uitslag.” 

Conclusie, 0 punten waar er zeker hoop was op meer. Zoals Arend aangaf was een 4-4 zeker geen onterecht 

uitslag geweest met kans op meer. Volgende keer, 4 Maart, dan maar op volle sterkte de punten binnen halen! 



   Dordrecht V1    1806 - Dordrecht V2      1710 2  - 2

1. Roel de Jong    1960 - Kees van 't Hoff  1746 1  - 0

2. Koos Abee       1812 - Marcel den Boer   1814 0  - 1

3. Henk Timmermans 1730 - Timon de Geus     1704 0  - 1

4. Arie van Heeren 1720 - Teus Sr Slotboom  1574 1  - 0

RSB - Dordrecht 6 (3e klas) 
  Klasse 3B            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8

1. De Pionier 2         7  13 38  x  5  5½ 4  4½ 6½ 6  6½ Kampioen

2. Shah Mata 3          7  8  31½ 3  x  5½ 7  3½ 4½ 3  5  Promotie

3. Spijkenisse 3        7  8  28½ 2½ 2½ x  5½ 5  4  5  4

4. CSV 3                7  7  26  4  1  2½ x  5  6  3  4½

5. Krimpen a/d IJssel 3 7  6  27½ 3½ 4½ 3  3  x  4  4  5½

6. Barendr/IJ'monde 4   7  6  25½ 1½ 3½ 4  2  4  x  5  5½

7. Sliedrecht 3         7  5  25½ 2  5  3  5  4  3  x  3½

8. Dordrecht 6          7  3  21½ 1½ 3  4  3½ 2½ 2½ 4½ x  degradeert 
 
   Dordrecht 6              r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Peter Schot              ½  1  1  0  0  0  1  3½ 7 1.3 1z 1547 1546 1546 +0.991

2.  Gert Zwartjes            0  0  ½  -  0  1  ½  2  6 1.8 2z 1587 1303 1426 -1.551

3.  Anton de Maertelaere     ½  0  -  1  -  0  1  2½ 5 3.2 1z 1548 1582 1582 +0.226

4.  Hans Boersma             0  0  1  0  1  ½  1  3½ 7 3.3 7w 1480 1485 1485 +0.038

5.  Jaimy Soeterbroek        -  -  -  -  -  -  ½  ½  1 4   1z 1472 1258 1258 -0.273

6.  Rien Mulder              -  -  -  ½  -  -  -  ½  1 4   1w 1355 1484 1484 +0.174

7.  Dick Nugteren            -  -  ½  -  1  -  -  1½ 2 4.5    1523 1593 1400 +0.171

8.  Henk Barends             ½  -  0  1  ½  0  -  2  5 4.8 3z 1361 1404 1476 +0.258

9.  Henk Monster             -  0  -  -  -  -  -  0  1 5   1z 1462 790  1590 -0.327

10. Johann Hauser            -  0  -  -  -  -  -  0  1 6   1w 1443 775  1575 -0.322

11. Peter Fafié              ½  ½  ½  1  0  1  0  3½ 7 6.1 1z 1300 1413 1413 +1.003

12. Edward de Vries          0  -  ½  0  0  0  0  ½  6 7           902  1297

13. Johan van Dijk           1  0  0  0  0  0  ½  1½ 7 8   1w      1021 1248  
 

Evenwichtig team zonder uitschieters. Kopman Peter Schot maakt een goed seizoen door, zeker ook intern. 

RSB Viertallen Dordrecht V1 &  V2 (1A) -  V3 (2B) – V4 (2C) 
 

< Foto uit het Atelier tegen de gezellige buren 

uit Papendrecht met een mooie 2-2 als resultaat. 

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

1. Charlois Europoort V2 6  12 18  x  3  3  3  3½ 2½ 3  Kampioen

2. Spijkenisse V1        6  8  14  1  x  2½ 1½ 3½ 2½ 3

3. Charlois Europoort V1 6  5  12  1  1½ x  1  3½ 2  3

4. Dordrecht V2          6  5  11  1  2½ 3  x  1½ 1  2

5. Erasmus V1            6  5  10  ½  ½  ½  2½ x  2  4

6. De IJssel V1          6  4  11½ 1½ 1½ 2  3  2  x  1½

7. Dordrecht V1          6  3  7½  1  1  1  2  0  2½ x  
 

 
Voor beide 4-tallen kwamen liefst 18 spelers in actie; mooi voorbeeld dat het toch leeft op onze club. Charlois 
gebruikte er zelfs 21 en daarbij een blik vol 2000 spelers. Arie van Heeren ‘mocht’ zelfs tegen Julian .v.Overdam 

een ELO verschil van dik 650 overbruggen…. 

 
Het onderlinge duel in de 1e ronde eindigde keurig in 

2-2. De onderlinge resultaten laten toch een zware 
strijd zien. Opvallend: De voormalig Zwijndrechtse 

‘jongeren’ Marcel en Timon zijn de senioren Koos en 

Henk de baas. Tijd voor wisseling van de wacht….. 
 



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

1. Ashtapada V1          7  11 20½ x  4  3  1½ 2  3  3  4  Kampioen

2. 3-Torens V2           7  11 17½ 0  x  2  4  3  2½ 3  3

3. RSR Ivoren Toren V1   7  10 18  1  2  x  4  2½ 3  2  3½

4. De Pionier V1         7  9  13  2½ 0  0  x  2  2½ 3½ 2½

5. PASCAL V1             7  7  14½ 2  1  1½ 2  x  2  3  3

6. Dordrecht V4          7  5  13  1  1½ 1  1½ 2  x  3  3

7. Krimpen a/d IJssel V1 7  3  10  1  1  2  ½  1  1  x  3½

8. Shah Mata V1          7  0  5½  0  1  ½  1½ 1  1  ½  x

   Viertallen 2C         N  Mp   Bp  1  2  3  4  5  6  7  8

1. RSR Ivoren Toren V2   7  11   17½ x  3  2  3  2½ 2½ 1  3½ Kampioen

2. Spijkenisse V3 (-1)   7  10   18½ 1  x  2½ 2  2½ 3  4  3½

3. De IJssel V3          7  8    14½ 2  1½ x  2½ 2½ 1½ 2½ 2

4. Charlois Europoort V3 7  7    14½ 1  2  1½ x  2½ ½  4  3

5. Moerkapelle V1        7  6    17½ 1½ 1½ 1½ 1½ x  3½ 4  4

6. Messemaker 1847 V1    7  6    13  1½ 1  2½ 3½ ½  x  1½ 2½

7. Dordrecht V3          7  4    8½  3  0  1½ 0  0  2½ x  1½

8. RSR Ivoren Toren V3   7  3    8   ½  ½  2  1  0  1½ 2½ x

Niemand kon echt potten breken. Gelukkig kwam de grote Victor de laatste ronde nog van de hatelijke 0 af ! 
 

    Dordrecht V1           r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Roel de Jong           1  -  0  -  -  -  -  1  2 1   2z 1960 1802 1802 -0.414

2.  Victor van Blommestein -  0  0  0  -  0  1  1  5 1.4 1w 1844 1719 1960 -0.751

3.  Johan van de Griend    -  1  -  -  -  -  -  1  1 2   1z 1797 2819 2019 +0.781

4.  Wouter de Bruin        -  -  -  -  -  0  -  0  1 2   1w 1831 958  1758 -0.601

5.  Koos Abee              0  -  -  -  -  -  -  0  1 2   1w 1812 1014 1814 -0.497

6.  Wim Jongeneel          -  -  -  -  -  0  -  0  1 3   1z 1818 1067 1867 -0.432

7.  Ben Sitton             -  -  -  ½  -  -  -  ½  1 3   1w 1802 1961 1961 +0.211

8.  Arie van Heeren        1  0  0  0  -  -  1  2  5 3   1w 1720 1838 1910 +0.340

9.  Henk Timmermans        0  0  1  ½  -  0  ½  2  6 3.3    1730 1670 1793 -0.538

10. Anton de Maertelaere   -  -  -  -  -  -  0  0  1 4   1z 1548 999  1799 -0.190 

    Dordrecht V2           r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Xander van Doorn       -  -  -  -  0  -  -  0  1 1   1z 1883 1229 2029 -0.305

2.  Kees van 't Hoff       0  -  -  -  0  1  1  2  4 1.5 4w 1746 1889 1889 +0.712

3.  Marcel den Boer        1  ½  ½  -  0  -  0  2  5 1.8 5z 1814 1844 1917 +0.162

4.  Theo Jiskoot           -  0  -  -  -  -  -  0  1 2   1w 1717 1067 1867 -0.300

5.  Timon de Geus          1  -  0  -  -  1  -  2  3 2   1w 1704 1894 1771 +0.769

6.  Wim van Vliet          -  0  -  -  -  -  -  0  1 3   1z 1423 990  1790 -0.099

7.  Teus Sr Slotboom       0  -  ½  -  -  0  1  1½ 4 3.3    1574 1626 1717 +0.215

8.  Johan van de Griend    -  -  -  -  1  -  -  1  1 4   1w 1797 2325 1525 +0.171

9.  Anton de Maertelaere   -  1  0  -  -  ½  1r 1½ 3 4   1z 1548 1727 1727 +0.651 

RECLAME:                          Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938  

Rubriek: Centrale verwarming 

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

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  

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

 

mailto:info@vanreesverf.nl


   Dordrecht V3       r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1. Hans Boersma       0  0  1  1  0  ½  0  2½ 7 1   1w 1480 1361 1465 -1.131

2. Jaimy Soeterbroek  -  -  -  -  -  -  1  1  1 2   1z 1472 2254 1454 +0.475

3. Henk Barends       -  -  -  0  -  -  -  0  1 2   1z 1361 657  1457 -0.368

4. Rien Mulder        0  -  0  -  0  0  -  0  4 2   2w 1355 700  1500 -1.352

5. Theo Visser        -  -  -  1  -  -  -  1  1 3   1w 1458 1999 1199 +0.182

6. Edward de Vries    0  0  ½  1  0  1  ½  3  7 3   3z      1086 1138

7. Johann Hauser      0  0  -  -  -  -  -  0  2 3.5 2w 1443 537  1337 -1.276

8. Lennart Poort      -  0  1  -  0  0  0  1  5 4   1z      768  1008  
 

Veel nullen bij het 3e viertal, maar dat zal de pret niet gedrukt hebben. Veel speler Hans en Edward topscorers! 
 
    Dordrecht V4       r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We

1.  Jaimy Soeterbroek  -  -  -  -  -  -  1  1  1 1   1w 1472 2207 1407 +0.410

2.  Theo Visser        0  ½  0  1  0  1  1  3½ 7 1.1 1z 1458 1433 1433 -0.166

3.  Henk Barends       1  ½  ½  ½  1  ½  1  5  7 2.1 1w 1361 1634 1472 +1.751

4.  Peter Fafié        0  0  ½  0  1  1  -  2½ 6 3      1300 1253 1313 -0.394

5.  Aart Harms         ½  0  0  0  0  ½  0  1  7 4   1z 1109 947  1252 -0.944 
 

Bij het zeer stabiele 4e 4-tal wel een uitschieter: Henk Barends met 5-7 komt op de 4e plek in de klasse Top 10! 
 

3. Toernooien 
 
VLISSINGEN: Adri heeft zoals gebruikelijk zijn, en van onze andere leden, reis-en verblijf ervaringen uitgebreid 

op onze website geplaatst. Volgend Digiblad wordt dat opgenomen, daar we nu voldoende bladzijden hebben. 

<= 39e (31-50) Rik; 5.5 TPR van 2049                                                  

91e (82-102) Adri; 4.5 TPR van 1745 

78e (51-81) Kees; 5 en TPR van 1769        

 

<=113e (103-134) Lemmy; 4 TPR van 1735 

 

114e (103-134) Johan; 4 en TPR van 1802 => 

 



Watertorentoernooi 2019 

 
Dit toernooi van sv Erasmus heeft 38 deelnemers en weer 2 van SCD: Peter v. Oevelen en… Johan v.d. Griend! 
 

In de afgelopen tijd heb ik met 
enkele andere spelers van 

Dordrecht meegedaan aan 

toernooien in de regio van de RSB.  
Allereerst deed ik samen met Peter 

van Oevelen mee aan het 
Watertorentoernooi van de SV 

Erasmus in Rotterdam. Peter deed 
het daar erg goed getuige zijn 

gedeelde derde plaats met 5 uit 7. 

Zelf haalde ik niet onverdienstelijk 
4 uit 7. Voor een hoge plaats in de 

eindrangschikking kwam ik niet in 
aanmerking (22e), omdat ik te veel 

remises behaalde tegen qua rating 

minder sterke spelers. 
* Peter aan de toptafels in de laatste ronde met o.a. supporter Murdock Maclean van Erasmus. 

 
 

14e Open kampioenschap van de Drechtstreek in Sliedrecht 
 
Vervolgens deed ik de afgelopen weken mee aan het Open Kampioenschap Drechtsteden, dat door de sv 
Sliedrecht werd georganiseerd. Door twee nederlagen en een bye was ik kansloos voor een hoge plaats in de 

eindstand. Uiteindelijk kon ik 4 uit 7 halen. Roel de Jong deed daarentegen wel mee om de hoogste plaatsen. 

Uiteindelijk haalde hij door een remise in de laatste ronde 4.5 uit 7 en kwam daarmee op de 11e plaats. Teus 
Slotboom haalde met 2 uit 7 de 43e plaats. Daar was hij zelf niet tevreden mee. 

 

Van de totaal 50 deelnemers zijn er 4 uit Dordrecht, waarvan 3 SCD-ers: Johan, Roel de Jong & Teus Slotboom.  
  

 
Fourmies 
 

Sinds jaar en dag gaat een delegatie van Sliedrecht met Pinksteren naar een toernooi in Fourmies (Noord-
Frankrijk). Ik ben voor de tweede keer meegegaan. In de A-groep deden 78 spelers mee met een rating hoger 

dan 1600. Daaronder waren enkele grootmeesters en internationaal meesters. Ik haalde daarin 50 %, 3,5 uit 7, 
met een TPR van 1984.  

Door deze resultaten gaat mijn KNSB-rating omlaag en mijn FIDE-rating omhoog. Aangezien ik in de zomer 

zeker aan twee toernooien ga meedoen hoop ik dat beide ratings zullen gaan stijgen. Niets is echter zeker. 
 

Johan van de Griend 

                                                                 Dank, toernooitijger Johan…. 
 

Nr Wit Zwart Resultaat 

1 Tim Schakel Teus Slotboom 1−0 

2 Teus Slotboom Mark van Hulst 1−0 

3 Louis Rutgers Teus Slotboom ½−½ 

4 Teus Slotboom   0,5 bye 

5 Teus Slotboom Dana Verheij 0−1 

6 Ferhat Erdogan Teus Slotboom 1−0 

7 Teus Slotboom   Afwezig 

Nr Wit Zwart Resultaat 

1 Johan vd Griend   0,5 bye 

2 Johan vd Griend Koos vd Berg 1−0 

3 Hans Klein Johan vd Griend 1−0 

4 Luana Mensing Johan vd Griend ½−½ 

5 Johan vd Griend Tjerry Hut 0−1 

6 Tim de Waard Johan vd Griend 0−1 

7 Johan vd Griend Michael Bijkerk 1−0 

Nr Wit Zwart Resultaat 

1 Tim de Waard Roel de Jong 0−1 

2 Roel de Jong Jurgen de Haan 1−0 

3 Wim Pool Roel de Jong 1−0R 

4 Roel de Jong Eddy Korevaar ½−½ 

5 Meinte Smink Roel de Jong ½−½ 

6 Roel de Jong   
Remise 
bye 

7 Roel de Jong Bram Capelle 1−0 
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Alblasserwaard toernooi 
Published: Monday, 25 March 2019 12:57 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 13 

Afgelopen zaterdag in Sliedrecht 
waren er van de 40 deelnemers 3 

van onze club aanwezig. Een 

beetje mager door diverse 

omstandigheden, aldus toernooi 

directeur Mark van Hulst. Johan 
en Otto mochten zelfs in de Hoofdgroepen spelen, waar zij 

uiteraard geen potten konden breken. Ook Hans kon dat niet in 
Groep 1, winnaar daar werd Martijn Stoker (Sliedrecht). De 

finale werd ook een prooi voor Sliedrecht doordat Peter v.d. 

Bergh favoriet Jan Jaap Janse wist te vloeren. 

Successen bij TATA (met aanvulling...) 
Published: Saturday, 02 February 2019 23:06 | Written by Adri 
Timmermans | Print | Email | Hits: 202 

Veel van de belevenissen van onze toppers in Wijk aan Zee 

heeft u moeten missen. Hoe Johan ongelukkig ten val kwam 
en een gezellige zaterdagavond in het ziekenhuis doorbracht. 

Hoe Henk magistraal startte met 2 uit 2 en daarna zijn kruit 
had verschoten zodat er nog een hele lange rij nullen 

achteraan kwam. Hoe Jacques een prima toernooi speelde in 

groep 2 en toen helaas door de griep geveld werd en de 
laatste 3 ronden moest afzeggen.  

Xander van Doorn speelde een ongelukkig toernooi met 1 uit 9 in 3 H, Kees van 't Hof probeerde het in 2 
vierkampen en werd in beide naar de onderste regionen gedrukt een keer 1 uit 3 in 5K en een keer 0,5 uit 3 in 

5J. Allemaal kommer en kwel dus.... Maar dat was het niet alleen! John van der Laar deed het met 1,5 uit 3 

ongeveer op rating, net als Wouter de Bruin met 1,5 uit 3 in 4K. Dan komen we langzaamaan bij de spelers die 
met meer plezier op hun toernooi kunnen terugkijken. Lekker in de plus bleven Arie van Heeren met 5 uit 9 in 

groep 5J. Cor Oliemans bleef aan de positieve kant van de score, o.a. door een winstpartij in de laatste ronde 
tegen Henk. Hij haalde ook 5 uit 9. In de ijzersterke klasse 2 (waarin Jacques met 3,5 uit 6 door ziekte moest 

afhaken) scoorde Rik 5 uit 9 in 2G. Hij verloor maar 1 partij, van de latere winnaar. 

Maar speciale vermelding verdienen natuurlijk de groepswinnaars: Henk Barends schreef een 4 kamp op zijn 

naam (8M) met 2,5 uit 3.Ook Johan won een groep (voor zijn ongelukkige val) met 2 uit 3 was hij de sterkste 

in 3B. In het 9-rondige toernooi eindigde hij net in de plus met 5 uit 9 (groep 4G). 

Lemmy de Wilde-Schakel spande de kroon: zij werd ongeslagen kampioen in groep 4C. Al een ronde voor het 

eind was ze niet meer in te halen en mag het volgend jaar in groep 3 gaan bewijzen! Elk jaar ga ik 2 of 3 keer 

kijken, misschien moet ik gewoon een keer inschrijven en hopen dat er een plaatsje is....  

Nagekomen bericht: Er waren ook dit jaar weer 

de Special Groups (o.a. Politici, 
Ondernemingsraden van bedrijven, Journalisten 

en nog wat categorieën).  

Bij de journalisten speelde ook Hans Berrevoets 

mee. Hij behaalde in het zeven-rondige rapid 
toernooi 4.5 punt en werd daar gedeeld 5e mee. 

Een half punt achter de gedeelde winnaars. 

(<= Hans B. te zien rechts op de foto). 

 

6 Johan van de Griend 2,5 

8 Otto van Haren         0,5 

6 Hans Schreuder  ➔  

    

2,5 
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4.JEUGD 
 
Vijf Dordtse jeugdspelers bij oprichtingstoernooi Pentachess 
Published: Saturday, 29 June 2019 11:16 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 29 

Vrijdagavond 28 juni 2019 hebben vijf schaakverenigingen uit de regio de handtekeningen gezet 

onder een convenant tot oprichting van Stichting Pentachess. Dit gebeurde in de pauze van een 
snelschaaktoernooi in het Denksportcentrum van Papendrecht, het thuishonk van Schaakclub 

PASCAL. De andere schaakverenigingen die in de nieuwe stichting participeren zijn Meerkerk 

Schaakt, Schaakclub Dordrecht, Schaakclub De Giessen en Linge en Schaakvereniging Sliedrecht. 

Meteen na het ondertekening moment werd het logo van Stichting Pentachess onthuld. Het  symboliseert een 

rivier met daarlangs vijf schaakstukken. Een even prachtige als duidelijke uitbeelding van waar Pentachess voor 
wil staan, namelijk het samen ontwikkelen van het jeugd schaken in de regio waardoor rivieren als de Merwede, 

de Lek, de Linge en de Giessen stromen. 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Die samenwerking richt zich dan op het bevorderen van het schaken 

op school, het aanbieden van een trainingsprogramma aan 

gemotiveerde jeugdschakers, het organiseren van jeugdschaaktoernooien en het begeleiden van jeugdschakers 
bij toernooibezoeken. Meer informatie hierover is op de website van Pentachess te vinden. 

Terug naar het snelschaaktoernooi, waarvoor 26 spelers van de vijf schaakclubs zich hadden aangemeld. In 

totaal werden er – hoe kan het ook anders - 5 ronden gespeeld met een speeltempo van – één keer raden – 5 
minuten per persoon per partij. Veel bedenktijd had je dus niet en voor je ’t wist ging je door je vlag (een 

schaakterm die betekent dat je tijd op is en je de partij verloren hebt). Bij een aantal partijen ging de winst dan 

ook niet naar de sterkste speler maar naar de snelste speler. Voor de toernooiwinst gold dat weer niet, want 
daarin was de speler met de hoogste rating uiteindelijk ook de winnaar. Daarmee won Robin Tenhunen van De 

Giessen en Linge - net als de rest van de top 10 - een grote medaille met het spiksplinternieuwe en o zo mooie 
Pentachess logo. De overige deelnemers ontvingen een iets kleiner exemplaar. Gezien de kleur van de medailles 

kan het niet anders of de jeugd gaat met Pentachess een gouden schaaktoekomst tegemoet! 

Dordrecht deed het uitstekend, met 3 spelers inde top-10 en Simon van 

Stiphout zelfs een prachtige zilveren plek! Houd de komende weken in elk 

geval de website van Pentachess goed in de gaten. Zodra er iets te melden 
valt over bijvoorbeeld de nieuwe editie van de Merwede Jeugd Club 

Competitie, dan kan je dat nieuws daarop als eerste vinden! Activiteiten: 

• Het koppelen van vraag en aanbod voor schoolschaakbeleid. 

Daarbij zoeken we trainers die tegen vergoeding, met begeleiding 
waar nodig, dit willen oppakken.   

• Het geven van extra schaaklessen buiten de clubavonden om, voor 

gemotiveerde jeugdleden. Interessant voor jeugdleden om te 
volgen. Ook dit zal tegen vergoeding zijn.  

• Toernooiorganisatie, om schaakstad Dordrecht verder te promoten.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/581-vijf-dordtse-jeugdspelers-bij-oprichtingstoernooi-pentachess
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http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=23b21ca1975190bbf19527ab515f08f51eb71a22
http://www.pentachess.nl/


MERWEDE CUP 

 
Eindstand 2018 / 2019 
POULE 2 Merwede cup 

1 Sleeuwijk 1 6 10 
2 Dordrecht 1 2 5 
3 Giessen / Linge 2 2 5 
4 Meerkerk 1 2 4 

 
<= Pa Dick den Otter (zeer actief in de externe 

jeugdcommissie met Wouter de Bruin) leest rustig 
zijn krantje, terwijl zoon Alexander als kopman 

van Dordrecht een goede score neerzet. 

 

Laatste nieuws: Er is een jeugd stichting in        
oprichting, het resultaat van de uitstekende clubs 
samenwerking in de regio Drechtsteden.  

 
 

SCHOOLSCHAAK 
 
In de Crabbehoeve werd een halve finale 

gespeeld van een schoolschaaktoernooi met 
kinderen van de COKD. Dit werd geregeld door    

medewerkers, o.a. Saskia en Helen, van School 
de Bever in de Stadspolders. Van onze eigen 

jeugdleiding waren Martijn en Gerard aanwezig   

om te helpen met indeling en arbitrage. Een 20 
tal enthousiaste schakertjes streden om de 

finale ticket 19 Juni in Rotterdam. Winnaar 
werd Julian. Veel succes en plezier gewenst! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



JEUGDSCHAAK IN DE BIEB 
 
Dankzij een uitstekende samenwerking 
tussen SCD en de bibliotheken (Centrum, 

Stadspolders, Crabbehof) werd er in Juni 

op een vrijdagmiddag een inloop voor de 
Jeugd georganiseerd door Sandra, 

medewerker van de Bieb Crabbehof. 
 

Ondanks de enorme hitte kwamen toch 4  
kinderen hier op af, uiteraard met 

begeleiding. Op het grote spel, dankbaar 

geleend van het Open Hof (dank, Dick & 
Marianne), werd de partij remise na een 

boeiende strijd. Ook dank aan Cletus 
Thuraisingam van de Klockelaer, die 

daar ook wekelijks op woensdag en/of 

vrijdagmiddag een potje speelt met een 
ander, zoals Ulrich van de Klockelaer. 

 
De activiteit zal in het najaar 

waarschijnlijk een gevolg krijgen in de 
Bieb Stadspolders. Ondertussen is er ook contact met de centrale verbouwde Bieb in het Centrum over diverse 

schaakactiviteiten. De locatie leent zich bij uitstek voor o.a. een workshop, jeugdactiviteiten, mogelijk een vast 

groot schaakspel en het nieuwe café Americain, waar in de dertiger jaren Max Euwe acte de préséance gaf !! 

Uiteraard is hulp welkom bij al deze mooie mogelijkheden. Laat het ons weten … 

 
 

Aflossing van de wacht bij de jeugd…. 
 
Op de laatste clubavond van het seizoen werd de afscheid 

nemende Hein v.d. Berg door voorzitter Arend volkomen terecht 

in het zonnetje gezet (die scheen dan ook, niet toevallig…?!). 
Hein had al vanaf de hereniging met Groothoofd in 2002 Jeugd in 

zijn portefeuille en heeft daar zeer veel energie in gestoken.  
De goede fles wijn was dan ook een symbolische geste en we 

hopen dat Hein bij het verorberen veel goede herinneringen aan 
SCD zullen opborrelen. Hij leek er, gezien bijgaande foto, in 
gedachten al mee bezig…!! ===================➔ 

 

 
 Hiernaast is de nieuwe lichting driftig bezig 

met het nakijken van het huiswerk. Links 
externe Jeugd coördinator Wouter de Bruin 

(tevens Pentachess) en rechts algemeen Jeugd 
leider Martijn Rijneveen. Ze hebben er zin in! 



5.MEDIA 

 

In Het Theehuis, de ontmoetingsruimte in de Atmossfeerstraat, is in februari gestart met een 

schaakinloop. Schaakambassadeur Ton Slagboom zette de deur open voor deze morgen en al meteen 

op de eerste ochtend bleek dat een goede zet te zijn geweest. (tekst: Jet Hoogerwaard / foto: Leo Stolk). 

Ton Slagboom maakt zich al jaren sterk voor de schaaksport in Dordrecht. Zelf is hij al tientallen jaren lid van 

Schaakclub Dordrecht, die werd opgericht in 1888. Daarmee is de club één van de oudste verenigingen in 
Dordrecht. Ton speelt zelf graag een potje schaak, maar is er daarnaast ook zeer gedreven in om de sport in de 

stad te promoten. Ton: “Niet overal slaat dat aan, maar er zijn plekken waar de sport al meer beoefend wordt. 
Zo is een leuk succes het grote schaakspel op het Scheffersplein. Op zaterdagmiddagen wordt dat met mooi 

weer naar het plein gebracht en kan er gespeeld worden, dat wordt sinds september gedaan. Het is een mooie 
promotie voor de schaaksport!” 

Dordrecht doet het op het gebied van schaken erg goed, landelijk gezien. “We hebben veertien teams, regionaal 

en landelijk, en dat is best heel wat!” Ton vindt echter dat de sport binnen de stad nog wel breder gedragen 

mag worden. Omdat het zo’n leuke en uitdagende sport is, die je brein fit houdt, maar ook omdat schaken 
gewoon erg gezellig is. “Ook al zou je dat op het eerste gezicht misschien niet zeggen,” lacht Ton. “Toch is het 

zo, het is echt niet star of saai. De Dordtse kant wordt trouwens door de andere schaakclubs uit het land gezien 
als leuk en gezellig. Het gaat ook gewoon om lekker met elkaar een praatje maken en een drankje doen aan de 
bar, dat hoort er ook bij.” 

Het sociale aspect is zeker een onderdeel bij schaken, een belangrijk onderdeel. Dat is een van de redenen 
waarom Marianne Blinde van Het Theehuis er meteen voor openstond om samen met Ton een schaakochtend te 

organiseren. Marianne: “Ik heb gezorgd voor de materialen, de ruimte en de promotie. We zijn net gestart, 

maar er haken nog steeds mensen aan. Voordat we begonnen heb ik alleen maar flyers verspreid en toch was 
de animo al zo groot dat we een leuke, gezellige groep bij elkaar hebben van tien personen. Maar meer mag 
altijd!” 

Bij de eerste keren is Ton aanwezig, maar dat zal 

niet elke keer het geval zijn. “Het is toch de 

bedoeling dat de mensen het zelf in stand gaan 
houden uiteindelijk. Natuurlijk kunnen mensen 

tekst en uitleg krijgen als ze willen, de eerste keer 

heb ik zelfs ook een kleine instructie gegeven aan 
de mensen die daar behoefte aan hadden. Maar 

het is niet de bedoeling dat men les krijgt of wat 
dan ook. Met elkaar genieten van het spel, daar 

gaat het eigenlijk om, en in Het Theehuis slaat het 
aan.” ( ‘Schaakleraar’ Herman in actie). 

Schaken wordt voornamelijk gezien als een 
mannensport, maar in de praktijk zijn er ook zeker 

vrouwen die zich erbij aansluiten en het spel 

spelen. Ton: “Ook bij de inloopochtend bij het 
Theehuis is dat het geval. Dat is alleen maar leuk.” 

Ton gaat nadat hij zijn hulp en bijstand heeft verleend bij Het Theehuis graag op zoek naar andere locaties in 
Dordrecht die geïnteresseerd zijn om gezamenlijk een schaakmoment in te plannen voor geïnteresseerden. Hij 

zou daar wel graag hulp bij willen. “Ik doe nu heel veel alleen, maar ik merk dat er heel veel borrelt in 

Dordrecht. Ik zou het dus wel fijn vinden om iemand naast me te hebben die ook wil bijdragen aan de 
organisatie van schaakochtenden of middagen. Zodat het op meer plekken in Dordrecht mogelijk gaat worden 
om achter het schaakbord te duiken en iemand mat te zetten!”  

 **** Theehuis Dordrecht? Woensdag om 10.00 uur. m.blinde@hetspectrum.nl, telefoon 078-6540661 ****  

Laatste nieuws: Het gaat goed in het Theehuis. Gerard Braat is er aan het les geven, Wim Vink van DWD is er 

regelmatig te vinden en Herman is een demonstratiebord aan het maken. Geweldige ontwikkeling in Dordrecht! 

mailto:m.blinde@hetspectrum.nl


 



6. DIVERSEN 
 
*Tijdens een fietsronde van onze adjunct kwam hij terecht bij het ‘Bosshardt’ huis van het Leger des Heils. 
Een super enthousiaste Henk-Jan inspireerde hem om namens SCD bord, stukken en klok te overhandigen: 

 

 
 
*Er zijn op de club analoge Koopman klokken (ja ja uit Dordrecht) en boeken ter beschikking voor wie interesse 

heeft. Soms worden ze ook door SCD 
aangeboden aan plaatsen in de wijken, 

waar overdag schaken opgestart wordt. Dat 
is bijvoorbeeld in het eerder beschreven 

Theehuis in Sterrenburg woensdagmorgen.  
 

<=Recent is in de Stadspolders bij ‘Pip en 

Zo’ een schaakinloop op de vrijdagmiddag 
gestart van 14-16 uur. Hiernaast de 

Koopman klok gepresenteerd door Ton aan 
Ragna Bottse van stichting Mee. NB: De 

oude Koopmanklokken blijken regelmatig op 

sites als Catawiki te worden aangeboden. 
Wie zin heeft mag natuurlijk dat voor de 

club en zichzelf van harte proberen… 
 

Nog een nieuwtje: Bij het Theehuis zit  
familie van H. Koopman, Voorstraat 39! 
 

 
Meer over Koopman  bij: www.tomsschaakboeken.nl SCHAAKKLOK DORDTSE FIRMA H. KOOPMAN IS DE OUDE TIJD..... 
 

http://www.tomsschaakboeken.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsja, deze prent boven kan je vinden in een Plus 
Magazine. Niet alleen staat het bord verkeerd 

(what’s new?), maar de dames staan op de 

lopervelden ..?? 
 

 De foto links is te vinden in een etalage van 

het leukste winkelstraatje van Dordrecht, met 

dank aan een oplettende Hans Berrevoets. 
Yvonne maakt allemaal mooie schaakspullen 

van oud papier; een leuk cadeau idee !? 
 

 
De Dordtse Etalage is een samenwerkingsverband van Yvonne van Yvonne’s Gallery en van Sjef van Sjef Steigerhout.

Yvonne maakt producten van boekenpapier, oude boeken die een nieuw leven krijgen als . . . . Ja dat kan van alles zijn. Van paashaas tot een schaakstuk en nog veel meer. 

Sjef maakt niet alleen nieuwe dingen van oud steigerhout, maar ook van andere materialen. Op de Website van Sjef Steigerhout kunt u daar meer van zien.

Het motto van Yvonne en Sjef is: In principe is alles mogelijk. Adres in leukste winkelstraatje van Dordt: Vleeshouwerstraat 82

Dus bent u naar iets op zoek en kunt u het hier niet vinden, neem dan even contact op met De Dordtse Etalage. Misschien vinden de twee creatieven een oplossing voor u.

De Dordtse Etalage is geen fysieke winkel, maar alles wat er te zien valt is te bestellen. Dus zie je iets moois, schroom dan niet en neem contact op met Yvonne’s Gallery.  
 

 
De eerst bekende spotprent en laat die nou gaan om het schaakspel; te vinden in het British Museum, London. 



SCHAKEN IN DE STADSPOLDERS 
 

 
                  Wim, neef van erelid Peter v.d. Laars                                                                                 

                                                                                                            Aad, vader van oud lid Ron Ditmer 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

“Oud” 
(Chris) 

  
Tegen  

 

 Jong 
(Levi) ! 

 
 

 

 
 

 
 



LAATSTE NIEUWS  

Dordtse Dana schittert op EK 
Published: Saturday, 10 August 2019 17:17 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 75 

Ook vanuit Schaakclub Dordrecht de felicitaties voor de schitterende prestatie van Dana Verheij, 7e plek en 
beste Nederlandse. Tevens uiteraard aan het begeleidingsteam met o.a. Anne Haast, haar ouders etc. Dana 

speelt op dinsdagavond (zelfde als wij helaas) in Capelle en donderdag in en bij Sliedrecht. Die laatste hebben  

een fraai verslag staan op hun website.              

Wie weet of Dana misschien in de toekomstige een belager voor onze Mark gaat worden..?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana verscheen uitgebreid in o.a. het Algemeen Dagblad Drechtsteden (interview Ilse) en RTV Dordrecht. 

Final Ranking after 9 Rounds 

Rk. SNo     Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  K rtg+/- 

1 3   WCM Shvedova Alexandra  F12 w RUS  1932 8,0 0,0 50,5 54,0 4 8 40 64,8 

2 6     Zhapova Yana  F12 w RUS  1809 7,5 0,0 45,0 49,0 4 7 40 68,8 

3 7   WCM Vlasova Olesia  F12 w RUS  1799 7,0 0,0 46,0 49,0 5 6 40 30,8 

4 17     Musabayeva Diana  F12 w BEL  1679 7,0 0,0 44,5 48,0 5 5 40 81,2 

5 29     Buyuk Ecrin Efsa  F12 w TUR 1614 7,0 0,0 43,5 46,0 5 6 40 133,2 

6 11   AFM Karaivanova Petya  F12 w ECX  1756 6,5 0,0 48,5 52,5 4 6 40 27,2 

7 43     Verheij Dana  F12 w NED  1527 6,5 0,0 48,0 51,0 5 6 40 158,4 

8 4     Manko Mariya  F12 w UKR  1895 6,5 0,0 47,0 51,5 4 5 40 -21,6 

9 1     Van Foreest Machteld  F12 w NED  2186 6,5 0,0 46,5 50,0 4 6 40 -66,8 

10 8     Huang Wendy  F12 w NED  1784 6,5 0,0 46,5 50,0 4 5 40 14,8 
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AD: Schakers moeten verkassen van                     

Scheffersplein naar Statenplein 

Schaakmat! Dordtenaren moeten niet gek opkijken als dat over het Statenplein wordt geroepen. 
Het levensgrote schaakspel is verhuisd vanaf het Scheffersplein. Ilse van Driel 04-07-19, 08:25  

Kok Kraaijeveld en Ton Slagboom buigen zich over het 64 vlakken tellende schaakbord. Woensdagmiddag 

hebben ze het weer in elkaar gezet. Niet op het Scheffersplein, waar het vorig jaar regelmatig lag, maar op het 
Statenplein. ,,Er is geen plek meer bij het standbeeld van Ary Scheffer’’, vertelt Kraaijeveld. ,,Die locatie was 

ideaal, met het trapje van het standbeeld er naast. Maar het staat er nu vol met terras.’’ Met de komst van 
restaurant Luca naar het plein en uitbreiding van andere bestaande terrassen is er geen plek meer voor het 

grote schaakbord. En dus verkassen de schakers deze zomer naar het Statenplein, voor het terras van café ‘t 

Peerdt. ,,Daar zijn we niet boos om hoor, dit is ook een prima plek. We gaan het voorlopig op woensdagen 

proberen hier. Zie het als een proef.’’ De mannen trekken al het nodige bekijks terwijl ze het bord in elkaar 
puzzelen. Dat blijkt zo makkelijk nog niet, maar na een half uurtje liggen de 64 zwarte en witte vlakken keurig 

klaar voor de 32 schaakstukken en kunnen de mannen hun eerste potje spelen op de nieuwe stek. ,,Maar het is 

natuurlijk de bedoeling dat voorbijgangers gaan schaken, niet wij.’’ 

Het liefst zouden de mannen een permanent schaakbord in de Dordtse binnenstad zien. ,,Van steen, 

ingemetseld in het plein’’, zegt Slagboom. ,,In andere steden zie je dat ook, dus waarom hier niet?’’ Ooit komt 

het er van in Dordrecht, daar is hij in ieder geval van overtuigd. Voor het zover is zullen ze de schaakstukken na 
iedere middag schaken terug moeten brengen naar de fietsenstalling bij het Statenplein. Komende tijd willen de 

schakers zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij lokale evenementen. Te beginnen bij de Dordtse Boekenmarkt 

aankomende zondag.        (op de foto van Ton S. links bezoekers, midden Peter v.d. Laars en op terras: Kok). 
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