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Het huidige bestuur SCD         

 

Arend van Grootheest – voorzitter 

Jan Willem Versloot   - secretaris 

Ben Sitton    - penningmeester  

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Hans den Boer   - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct 

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen - jeugd coördinator 

Adri Timmermans - webmaster 

Kees van ‘t Hoff - externe competitie 

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

 

Teamcaptains: 1.Adri Timmermans, 2.Johan v.d. Griend, 3.John van de Laar, 4.Kees v. ’t Hoff, 

5.Erwin van Wingerden, 6.Hans Boersma, 7.Wim Jongeneel, 8.Hans Boersma & 9.Aart Harms. 

 

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

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

 
Inhoudsopgave 
 
0. Voorwoord  - redactie (LZT op 1 September), voorzitter 
1. Interne Competitie : Kroongroep, 1e Groep / Snel & Rapid 

2. Externe Competitie : Verslag WL / KNSB – RSB 4 & 8 tallen 

3. Toernooien 

    Hoogendoorn, Tata, Sliedrecht, Delft, RSB veteranen (Piet!) 
4. Jeugd 

    Merwedecup, Sportboulevard, School Vest scoort op NK 
5. Media 

    Feest Crabbehoeve met wethouder Rinette Reynvaan 

6. Diversen : Buddingh’, Plus actie, aanschaf klokken etc. 

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

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


0.Voorwoord (Redactie) 

 

Er is mega veel gebeurd afgelopen halfjaar. Uiteraard het geslaagde jubileumfeest in de eigen Crabbehoeve 

gevolgd door de uiterst succesvolle trip naar HASTINGS. Van beide zijn aparte Digibladen gemaakt, die in Pdf op 
de website te vinden zijn.  

 

De PR draaide op volle 
toeren, met voor mij als 

hoogtepunt onze schaak 
kraam op de Sarisgang 

tijdens Dordtfit: een 

prachtige zondagmiddag.  
 

Hiernaast daarvan een 
foto, te vinden op Dordt 

Sport.nl, met gelijk de blik 

op de toekomst gericht 
namelijk het 3e LZT in 

onze Crabbehoeve, op 
zaterdag 1 September a.s. 

           

…Komt allen….! 

 

 
“Praatje van de voorzitter” 
 
In dit clubblad krijgt u (al) weer een mooi overzicht van de activiteiten binnen onze vereniging. 

Zoals bij ieder bekend is SC Dordrecht een levendige vereniging met een gemiddeld zeer hoge opkomst op de 
wekelijkse dinsdagavond in de Crabbehoeve. 

Het afgelopen jaar is de opkomst prima. Door het ruimte aantal seniorenleden is er op elk niveau voldoende 
tegenstand. Dit wellicht met uitzondering van Mark Timmermans die ook dit jaar weer de nodige prijzen binnen 

wist te slepen. 

 
De club heeft veel publiciteit gekregen door binnen en buiten Dordrecht aandacht te vragen voor het schaken. 

Met het 130 jarig jubileum, door het bezoek aan partner schaakstad Hastings aan de overzijde van het Kanaal 
maar ook door activiteiten op scholen en markten wordt de belangstelling voor het schaken gevoed.  

We merken dat ook terug in steeds weer nieuwe leden die zich aan willen sluiten bij de schaakclub. 
130 jaar: een zeer respectabele leeftijd voor een sportvereniging. 

 

In de externe competitie wordt zowel op KNSB als RSB niveau strijd geleverd met andere verenigingen. Met de 
uitbreiding van het zaterdagschaak wordt het voor spelers mogelijk om nog vaker te spelen. Er gaat een tweede 

KNSB team van start. 
 

De jeugdorganisatie kent een stabiele vaste kern begeleiders. Begeleiders die samen met de kinderen ook ten 

strijde trekken tegen andere jeugdclubs binnen de regio. Veel wordt georganiseerd met de jeugd van Sliedrecht. 
 

Binnenkort krijgt iedereen de aankondiging van de jaarlijkse ledenvergadering. Belangrijk onderwerp zal zijn een 
wijziging van het reglement voor de interne competitie. Ook de samenstelling van de externe teams komt hierbij 

aan de orde. 
 

Voor nu wens ik ieder namens het bestuur een prettige zomer (vakantie) en zien we elkaar over enkele weken.  

 
 

Arend van Grootheest, Dordrecht, 1 augustus 2018 
 



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

 
KROONGROEP 2017 / 2018 
 
Origineel begon de KG met 12 deelnemers. Gaandeweg werd duidelijk dat Sander Vogelesang met slechts 1 
gespeelde partij de KG niet zou kunnen voltooien. De interne wedstrijdleider heeft daarop, uiteraard na goed 
overleg, besloten om de KG met 11 spelers tot een goed einde te brengen. En dat is wederom gelukt, dit 
seizoen mede met medewerking van Lennard den Boer, waarvoor dank! Hierbij de eindranglijst: 

 
Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total %

1 Timmermans, M.A. (Mark) x 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90%

2 Krul, R. (Rene) 0.5 x 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 7 70%

3 Wilde, R. de (Rik) 0.5 1 x 0.5 0.5 0.5 1 0 1 1 1 7 70%

4 Boer, L. den (Lennard) 0 0.5 0.5 x 0.5 1 1 0.5 0.5 0 1 5,5 55%

5 Jong, J. de (Joop) 0 0 0.5 0.5 x 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 5 50%

6 Hennekes, J. (Jacques) 0 0 0.5 0 0.5 x 0.5 1 0 1 1 4,5 45%

7 Keeken, R. Van (Roland) 0 0 0 0 0.5 0.5 x 1 0.5 1 0.5 4 40%

8 Koppelaar, V. (Victor) 0 0.5 1 0.5 0 0 0 x 1 0 1 4 40%

9 Oevelen, P. Van (Peter) 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0 x 0.5 1 4 40%

10 Apon, H. (Iwahn) 0 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 x 0 3 30%

11 Timmermans, A.L. (Adri) 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1 x 2 20%  
 
Wederom felicitaties natuurlijk voor Mark. Verder zien we de ranglijst redelijk conform ELO. Lennard had een  
stroeve start dit seizoen. Victor bewees ook in de KG een sterk seizoen te hebben gespeeld met winst op Rik. 
Rode lantaarn drager Adri wist alleen de scalp van Iwahn te verschalken met zijn vaak ziedende aanvalsspel. 
Iwahn zelf ontsnapte aan de laatste plaats door een verrassende overwinning op de vaak zo stabiele Lennard. 

 
NR 5 jaar KG 2014-2018 Punt Partij % NR 5 jaar KG 2014-2018 Punt Partij %

1 Mark Timmermans 48,0 53 91% 13 Roland van Keeken 4,0 10 40%

2 Lennard den Boer 34,0 53 64% 13 Peter van Oevelen 4,0 10 40%

2 Rik de Wilde 34,0 53 64% 15 Cor Oliemans 8,5 22 39%

4 Rene Krul 21,0 33 64% 16 Iwahn Apon 11,5 30 38%

5 Jacques Hennekes 22,0 42 52% 17 Laurens Jikoot 4,0 11 36%

6 Wijnand den Dekkker 16,0 32 50% 18 Johan v.d. Griend 7,5 21 36%

7 Dirk Pulles 5,5 11 50% 19 Adri Timmermans 13,0 42 31%

7 Melvin Holwijn 5,5 11 50% 20 Victor Koppelaar 6,5 21 31%

9 Joop de Jong 10,0 21 48% 21 JanWillem Versloot 3,5 12 29%

10 Berend Eikelboom 19,5 43 45% 22 Koos Abee 3,0 11 27%

10 Piet Pluymert 19,5 43 45% 23 Marcel Pluymert 2,5 12 21%

12 Ton Slagboom 5,0 12 42% 24 Hans Berrevoets 2,0 11 18%  
 
Achter de ongenaakbare Mark is na 5 jaar de strijd om de beste ‘runner-up’ spannend met maar liefst 3 spelers 
op 64%. Daarvan staan Lennard en Rik exact gelijk, dus volgend seizoen weer nieuwe kansen voor de toppers. 
Opvallend verder is dat van de 24 deelnemers er slechts 5 boven de 50% wisten te scoren. Jacques is daarbij als 
‘best of the rest’ bij aangeschoven. Vlak onder de 50% grens bewijst Joop voor de zoveelste keer zijn kracht. 

   Schaakclub Dordrecht, Totaaloverzicht 3 competities 2017 -2018: 



R CP TOTAAL CP Pnt N % Rang TOTAAL CP

1 1,0 Pluymert, P.W. (Piet) 2038 15,5 27 57% 1 Timmermans, M.A. (Mark) 2475

2 2,0 Oliemans, C. (Cor) 1939 9,5 17 56% 2 Boer, L. den (Lennard) 2212

3 2,5 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1947 8 16 50% 3 Krul, R. (Rene) 2173

4 3,5 Jong, R de (Roel) 1934 5,5 9 61% 4 Wilde, R. de (Rik) 2134

5 5,7 Sitton, B. (Ben) 1891 15 27 56% 5 Pluymert, P.W. (Piet) 2038

6 6,0 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1894 11,5 22 52% 6 Jong, J. de (Joop) 2018

7 6,3 Griend, J. van de (Johan) 1882 14,5 27 54% 7 Oevelen, P. Van (Peter) 1993

8 7,0 Pluymert, M. (Marcel) 1866 9,5 20 48% 8 Hennekes, J. (Jacques) 1984

9 7,0 Blommestein, V. van (Victor) 1867 10 22 45% 9 Keeken, R. Van (Roland) 1981

10 9,3 Timmermans, H.J. (Henk) 1820 10 18 56% 10 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1947

11 10,7 Bruin, W. de (Wouter) 1845 11,5 22 52% 11 Oliemans, C. (Cor) 1939

12 11,0 Jongeneel, W. (Wim) 1826 7 16 44% 12 Jong, R de (Roel) 1934

13 12,3 Berrevoets, H. (Hans) 1806 10,5 24 44% 13 Vogelesang, S (Sander) 1921

14 13,3 Dwars, C. (Conchita) 1790 11,5 22 52% 14 Apon, H. (Iwahn) 1920

15 13,3 Laar, J.C. van de (John) 1773 10 21 48% 15 Koppelaar, V. (Victor) 1917

16 14,3 Boer, M.F. den (Marcel) 1764 12 27 44% 16 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1894

17 14,7 Heeren, A. van (Arie) 1779 12,5 20 63% 17 Sitton, B. (Ben) 1891

18 15,3 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1766 14 27 52% 18 Griend, J. van de (Johan) 1882

19 15,7 Abee, K. (Koos) 1755 9 25 36% 19 Timmermans, A.L. (Adri) 1875

20 17,0 Jelier, R. (Rick) 1759 14,5 25 58% 20 Blommestein, V. van (Victor) 1867

21 18,7 Weert, G. van der (Gerben) 1719 12 23 52% 21 Pluymert, M. (Marcel) 1866

22 23,0 Geus, T. De (Timon) 1644 6,5 9 72% 22 Slagboom, T. (Ton) 1851

23 23,7 Noort, W. van (Wim) 1663 14 27 52% 23 Bruin, W. de (Wouter) 1845

24 24,0 Wingerden, E. van (Erwin) 1670 10 21 48% 24 Jongeneel, W. (Wim) 1826

25 24,3 Hoek, T. van (Thijs) 1647 13,5 24 56% 25 Timmermans, H.J. (Henk) 1820

26 25,0 Rijneveen, M. (Martijn) 1654 10 21 48% 26 Berrevoets, H. (Hans) 1806

27 26,7 Haren, O.C. van (Otto) 1626 9 23 39% 27 Schakel, L. (Lemmy) 1802

28 27,7 Maertelaere, A. de (Anton) 1604 12 28 43% 28 Dwars, C. (Conchita) 1790

29 28,0 Slotboom, T (Teus) 1624 16,5 28 59% 29 Vos, M. (Martijn) 1787

30 28,7 Schot, P (Peter) 1602 16,5 32 52% 30 Heeren, A. van (Arie) 1779

31 29,3 Grootheest, A. van (Arend) 1598 13 27 48% 31 Laar, J.C. van de (John) 1773

32 29,7 Zwartjes, G. (Gert) 1587 11,5 23 50% 32 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1766

33 30,0 Schreuder, P.J. (Hans) 1605 19 32 59% 33 Boer, M.F. den (Marcel) 1764

34 30,0 Hobe, T. (Ton) 1575 13,5 26 52% 34 Jelier, R. (Rick) 1759

35 31,0 Boersma, J. A. (Hans) 1571 14 24 58% 35 Abee, K. (Koos) 1755

36 31,3 Visser, T (Theo) 1565 12 26 46% 36 Weert, G. van der (Gerben) 1719

37 32,7 Groot, B.D. (Dick) 1547 18 29 62% 37 Wingerden, E. van (Erwin) 1670

38 33,0 Nugteren, B. (Bas) 1552 14,5 28 52% 38 Noort, W. van (Wim) 1663

39 33,0 Manen, B. van (Bert) 1486 8 16 50% 39 Rijneveen, M. (Martijn) 1654

40 37,0 Monster, H. (Henk) 1490 11 23 48% 40 Hoek, T. van (Thijs) 1647

41 37,0 Bonninga, A. (Anko) 1493 10 24 42% 41 Geus, T. De (Timon) 1644

42 39,3 Barends, H. (Henk) 1422 15,5 23 67% 42 Haren, O.C. van (Otto) 1626

43 39,3 Nugteren, D. (Dick) 1432 13 26 50% 43 Slotboom, T (Teus) 1624

44 40,0 Vliet, W. Van (Wim) 1401 9,5 19 50% 44 Schreuder, P.J. (Hans) 1605

45 41,7 Fafie, P. (Peter) 1369 13,5 23 59% 45 Maertelaere, A. de (Anton) 1604

46 43,0 Shirali, M (Mayham) 1302 8 14 57% 46 Schot, P (Peter) 1602

47 43,7 Mulder, R (Rien) 1295 12,5 26 48% 47 Grootheest, A. van (Arend) 1598

48 44,5 Hauser, J. (Johann) 1241 10,5 22 48% 48 Zwartjes, G. (Gert) 1587

49 46,0 Dees, A. (Bram) 1153 9 12 75% 49 Hobe, T. (Ton) 1575

50 46,0 Harms, A. (Aart) 1189 13 27 48% 50 Boersma, J. A. (Hans) 1571

51 46,5 Vries, E de (Edward) 1147 5,5 14 39% 51 Visser, T (Theo) 1565

52 47,7 Dijk, J. van (Johan) 1098 10,5 26 40% 52 Nugteren, B. (Bas) 1552

53 48,0 Vossen, C. (Cor) 1132 9 18 50% 53 Groot, B.D. (Dick) 1547

54 49,0 Shirali, V (Vahid) 1037 3 9 33% 54 Goedegebuur, R. (Robert) 1519

55 49,0 Poort, L (Lennahrt) 1043 3 10 30% 55 Bonninga, A. (Anko) 1493

56 50,0 Reijenga, J. (Jan) 831,4 6,5 30 22% 56 Monster, H. (Henk) 1490

57 * Schakel, L. (Lemmy) 1802 3 4 75% 57 Manen, B. van (Bert) 1486

58 * Dobber, B. (Bert) 1575 3,5 9 39% 58 Nugteren, D. (Dick) 1432

59 * Waziri, A. (Asheq) 1107 1 3 33% 59 Barends, H. (Henk) 1422

60 * Peters, E (Elroy) 1390 2 7 29% 60 Vliet, W. Van (Wim) 1401

61 * Vries, D. de (David) 1334 2 3 67% 61 Peters, E (Elroy) 1390

62 Fafie, P. (Peter) 1369

62 * Omearat, A. (Adel) 2208 63 Vries, D. de (David) 1334

63 * Slagboom, T. (Ton) 1851 64 Shirali, M (Mayham) 1302

64 * Vos, M. (Martijn) 1787 65 Mulder, R (Rien) 1295

65 * Goedegebuur, R. (Robert) 1519 66 Hauser, J. (Johann) 1241

66 * Herk, R. van (Robert) 1161 67 Harms, A. (Aart) 1189

68 Herk, R. van (Robert) 1161

Groep 1 (excl. KG) 1580 639,5 1273 50% 69 Dees, A. (Bram) 1153

70 Vries, E de (Edward) 1147

71 Vossen, C. (Cor) 1132

Pluymert, P.W. (Piet) Winnaar Groep 1 72 Waziri, A. (Asheq) 1107

Nugteren, B. (Bas) W/V Najaar 73 Dijk, J. van (Johan) 1098

Boersma, J. A. (Hans) W/V Winter 74 Poort, L (Lennahrt) 1043

Groot, B.D. (Dick) W/V Lente 75 Shirali, V (Vahid) 1037

76 Reijenga, J. (Jan) 831,4

     nb:     excl. ex-leden Omearat / Dobber 1646  



SIMULTAAN MARK 

 
Weer topavond met Mark : woensdag 27 juni 2018 20:40 | Geschreven door Ton Slagboom  

Gisteravond trad kampioen Mark Timmermans aan in de traditionele simultaan tegen 25 man. Dat was 5 
minder dan vorig jaar, volgens de kenners op het terras van de Crabbehoeve vanwege het WK voetbal. Zijn 80% 
score was toevallig ook 5 minder dan vorig jaar, hetgeen de pret toch niet mocht drukken. 

Het korte praatje werd dit keer door Ton gedaan i.v.m. de afwezigheid van voorzitter Arend. Met een kwinkslag 
werd dit gememoreerd, waarna al snel de klassieke bierset aan Mark overhandigd werd; volgens Ton DE reden 
dat Mark ieder jaar kampioen wordt! Onder toeziend oog van fotograaf & Pa Adri deed Mark de eerste zet bij 
erelid Peter van de Laars, die zichtbaar genoot van zijn rentree en met hem zeker ook vele oude vrienden. 

Mark moest 2 remises toestaan 
aan Wouter de Bruin en Victor van 
Blommesteijn, die natuurlijk weer als 
laatste aanschoof en.. bijna eerste klaar 
was. Van de 4 nederlagen waren er enkele 
niet nodig geweest volgens Mark. Tegen 
mede KNSB teamleden Lennard den 
Boer (deelnemen is belangrijker dan 
winnen, of was het nou andersom?) 
en Iwahn Apon zal dat niet geweest zijn. 
De verrassingen waren deze keer Thijs van 
Hoek en Gerben v.d. Weert. Beide legden 
veel risico in hun spel en glunderden na 
hun overwinning van oor tot oor. En 
terecht natuurlijk, ook volgens de zeer 
sportieve Mark zelf.                                  

Allemaal winnaars: Rechts Lennard & Gerben, links gebr. Nugteren (vorig jaar!) 

 

 
 
Was erg leuk om ‘good old’ (inmiddels 80, niet te zien!) Peter  

te zien. Hij weerde zich kranig en moest pas om een  uur of 10 
opgeven. ‘’’Zo, kan weer naar huis’’, aldus ons erelid…. 
 
Donderdagmorgen zal hij weer aanwezig zijn in de Klockelaer! 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/584-weer-topavond-met-mark


SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN 

 
Winnaars Snel & Rapid bekend (incl. detail resultaten) 

Nr. Ranglijst Snel % n rang Nr. Ranglijst Rapid % n rang

1 Mark Timmermans 98% 4 1,0 1 Ton Hobé 68,3% 6 2,75

2 Rene Krul 82% 4 2,0 2 Jiskoot, T  67,5% 4 2,75

3 Lennard den Boer 78% 4 3,3 3 Hoff, van 't, K 63% 4 3,3

4 Adri Timmermans 64% 4 4,6 4 Maertelaere, A de   50% 6 5,0

5 Jan Willem Versloot 57% 4 6,0 5 Zwartjes, G 52% 6 5,3

6 Johan van de Griend 51% 5 7,0 6 Wingerden, E van 55% 4 5,5

7 Rick Jelier 43% 5 8,1 7 Schot, P 42% 5 6,8

8 Wouter de Bruin 34% 5 9,8 8 Groot, D 46% 5 7,3

9 Otto van Haren 28% 6 10,0 9 Monster, H 26% 5 8,5

10 Teus Slotboom 24% 6 11,5 10 Boersma, H  33% 4 10,0

11 Hans Schreuder 28% 5 12,3 11 Schreuder, H 100% 1 1,0

*12 Rik de Wilde 72% 3 3,0 *12 Weert, G. van der 90% 1 1,0

*13 Peter van Oevelen 73% 1 3,5 *13 Berrevoets, H 60% 1 2,0

*14 Iwahn Apon 73% 1 3,5 *14 Heeren, A van 73% 3 3,3

*15 Victor Koppelaar 70% 3 3,5 *15 Dees, B 60% 2 4,0

*16 Jacques Hennekes 72% 2 3,8 *16 Manen, B. van 60% 2 6,0

*17 Piet Pluijmert 65% 1 5,0 *17 Visser, T   45% 2 6,5

*18 Hans Berrevoets 57% 2 6,5 *18 Vliet, W van 50% 1 8,0

*19 Wim Jongeneel 51% 3 7,3 *19 Vries, E. de 40% 1 8,0

*20 Marcel Boer 50% 2 7,5 *20 Reyenga, J 20% 1 9,0

*21 Ben Sitton 47% 3 7,5 *21 Dobber, B  50% 1 10,0

*22 Gerben van der Weert 45% 3 9,0 *22 Shirali, V 20% 2 13,0

*23 Timon de Geus 46% 2 9,3 *23 Shirali, M 35% 2 13,5

*24 Roel de Jong 40% 1 10,0 *24 Barends, H 30% 1 16,0

*25 John van der Laar 37% 2 11,0 *25 Dijk, van J 20% 1 18,0

*26 Cor Oliemans 30% 1 12,0

*27 Thijs van Hoek 26% 3 13,0

*28 Arend van Grootheest 9% 2 15,0  
Gepubliceerd: woensdag 16 mei 2018 12:10 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits: 118 

Allereerst de opkomst gisteravond: Snelschaken prima met 16 deelnemers, Rapid met 9 toch wel aan de magere 
kant. Het bestuur (komt toevallig vanavond bijeen) verwelkomt ideeën hoe dat beter kan. Snelschaakkampioen 

is, was en blijft Mark Timmermans met maar liefst totaal 98% afgelopen seizoen. Alleen René Krul wist hem 

gisteren een tweede halfje af te snoepen en werd 2e in het eindklassement voor Lennard den Boer. Dan over 
naar het Rapid... Kende het Rapid vorig jaar al een superspannende finale ronde, nu moest zelfs het veredelde 

telraam Excel en het reglement eraan te pas komen. Neem alleen al dat de 6 ronden 6 verschillende winnaars 
opleverde (!!): Ton Hobe, Arie van Heeren, Hans Schreuder, Theo Jiskoot, Kees van 't Hoff en gisteren Gerben 

van der Weert. Die won tot zijn eigen verrassing nadat hij te laat was voor het Snelschaken en, zeer bescheiden, 

omdat Theo Jiskoot een flinke dip had met liefst 2 nederlagen o.a. tegen Gerben. Ondertussen is de naam van 
de eindwinnaar allang langsgekomen; het is geworden....                                                                

        Ton Hobé , van harte gefeliciteerd 

Theo werd tweede: hij eindigde in punten exact gelijk, maar had een fractie lager percentage (bijna 68%) dan 
Ton. Derde is geworden Kees van 't Hoff. Al met al een mooi seizoen met iets minder deelnemers bij het Rapid. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/572-winnaars-snel-rapid-bekend
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/572-winnaars-snel-rapid-bekend?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b329115a5f463f40c1523f5092b9dc0be42ef501


5e Ronde Snel / Rapid Gepubliceerd: woensdag 04 april 2018 13:41 | Geschreven door Ton Slagboom  

 

Gisteravond vonden 25 man 

(wederom geen Conchita) de weg 
naar de Crabbehoeve. Deze keer 

iets minder dan gemiddeld, 
misschien njog door de griep golf 

of vakantie danwel voorbereiding 

voor de Rotterdamse Marathon. 
Winnaar snel werd een hele 

bekende, bij Rapid weer een 
njieuwe rondewinnaar!   Mark 

won het snel dus, met maar weer 
eens een 100% score! Rapid werd 

een prooi voor Kees van 't Hoff 

vlak voor de grote favoriet voor 
de eindzege, Theo Jiskoot. Meest 

opvallende prestatie leverde 
Gerben van der Weert, die bij het 

snel zelfs 1e team speler Jacques 

Hennekes versloeg... 
 

Uitslagen ronde 4 van snelschaken en rapidschaak 
Published: Thursday, 01 March 2018 00:15 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 269 

Gisteravond waren totaal 26 snelle jongens aanwezig, een stabiele opkomst in deze vakantie. We verwelkomen 

daarbij nieuwe Dordtenaar Roel de Jong, die zich snel thuis leek te voelen. Beide ronde winnaars toonden 
waarom ze in topvorm zijn de laatste weken.... 

Jacques wist deze ronde de Snelschaak koning te worden door o.a. het onderlinge duel tegen zijn teamgenoot 
uit het eerste, Rene te winnen en verloor alleen van 'angstgegner' Adri. In de totaal rangschikking gaat Mark 

Timmermans aan de leiding voor Rene en Rik de Wilde. 
Theo Jiskoot deed goede zaken door deze Rapid ronde te winnen. Hij blijft in de totaallijst concurrent Arie van 

Heeren voor. Opvallend: 4 verschillende winnaars van de 4 ronden! 

22 Januari: Rustige snelschaak- en rapid avond met verrassing bij Rapid 
Published: Monday, 29 January 2018 23:47 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 212 

De derde ronde van de Snel- en Rapid competitie kenmerkte zich door de lage opkomst 
met 20 deelnemers. Dat krijg je ervan, zou je zeggen, als er liefst een 11-tal van de club 

bij Tata speelt!? Bovendien zal de griepgolf hier ook een steentje aan bijgedragen hebben. 

Hans Schreuder greep zijn kans met beide handen aan. 

Mark won weer eens met een 100% score en gaat uiteraard 

royaal aan de leiding in het Algemeen Klassement. Zijn naaste 
‘belagers’ zijn …. Pa Timmermans, beide weer in de Top 3 en 

Rik de Wilde. Opvallend de top notering van Otto, gelukkig voor hem geen 
dopingcontrole aanwezig gisteravond! 

 

Het Rapid kende met Hans een verrassende en eclatante winnaar. Zelfs de deelname 
van die andere Hans (‘nr. 2’ zoals hij zelf zou kunnen zeggen) deerde hem niet om 

met een 100% score te winnen. Hans voert ook nu het klassement aan; nog 3 
avonden meedoen en dan … eeuwige roem ?! ===================== 

Uiteraard kreeg Hans (1) de felicitaties van het bestuur en de vraag wat hij nu het liefst wenste. Het antwoord 

kwam vlot, zoals we dat van Hans gewend zijn : De Rode Loper. Bij deze alvast dan. 

nr Ranglijst Snel r5 nr Ranglijst Rapid r5

1 Mark Timmermans 14 1 Hoff, van 't, K 3,5

2 Rene Krul 11 2 Jiskoot, T  3,5

3 Rik de Wilde 10 3 Maertelaere, A de   3

4 Jacques Hennekes 9,5 4 Hobé, T 3

5 Hans Berrevoets 9 5 Zwartjes, G 2,5

6 Jan Willem Versloot 7,5 6 Groot, D 2,5

7 Gerben van der Weert 7,5 7 Boersma, H  2,5

8 Johan van de Griend 6,5 8 Wingerden, E van 2

9 Adri Timmermans 6 9 Schot, P 2

10 Ben Sitton 6 10 Monster, H 0,5

11 Rick Jelier 5,5

12 Wouter de Bruin 4

13 Hans Schreuder 3,5

14 Teus Slotboom 3

15 Otto van Haren 2
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2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer / Kees van ‘t Hoff) 

 

Verslag externe competitie 2017-2018 
 

Het was wel even wennen aan het begin van het seizoen. Gewend als supporter en fervent bezoeker van de 
club ineens op de algemene ledenvergadering benoemd als extern wedstrijdleider. Ik kon direct aan de bak. 

Teams formeren en aanmelden bij de KNSB en RSB. Gelukkig was de ervaren Kees van’t Hoff altijd bereid om 

mij van de juiste informatie te voorzien. 
 

Over de bekercompetities kan ik heel kort zijn. Zowel het KNSB al RSB bekerteam vlogen er in de 1e ronde tegen 
respectievelijk Promotie en Pascal uit. Wellicht onnodig maar ook met, door allerlei omstandigheden, niet de 

sterkste opstelling. Komend seizoen gaan we dit beter doen! 

 
Het 1e team speelde in de 2e klasse D. Het 1e speelt al enige jaren op dit hoge niveau en vooraf leek, gezien de 

indeling, handhaving het beoogde doel. Gesteund door een vaste groep supporters, zowel uit als thuis, weet dit 
team door een gezonde vechtlust goede resultaten te boeken. Zo ook dit jaar. Twee keer gewonnen, drie keer 

gelijk en vier keer verloren. Soms wat geluk. Vaak wat minder geluk. Dit leverde uiteindelijk de 7e plaats in de 
competitie op met handhaving als gevolg. Complimenten aan teamcaptain Adri Timmermans en zijn team. 

 

Het 2e team speelde in de 1e klasse B van de RSB. Gezien de resultaten van het vorig seizoen, een kandidaat 
voor het kampioenschap. Na een zeer ongelukkige start wist teamleider Johan van de Griend, met zijn 

secondant Ton Slagboom, zijn team zodanig op te peppen dat het team in de middenmoot eindigde. Misschien 
niet het vooraf gewenste resultaat maar gezien de geweldige eindsprint een goede afsluiting van de competitie. 

 

Het 3e team speelde in de 2e klasse A van de RSB. Een nieuwe enthousiaste teamleider, John van de Laar, wist 
zijn team zodanig te motiveren dat het team ongeslagen kampioen werd. Een halve misstap in de 1e ronde 

versterkte de teamgeest alleen maar. Toen in de 2e ronde het weer mis leek te gaan hielp de tovenaar van 
Wielwijk het team op miraculeuze wijze aan de winst. Daarna ging alles voor de wind. Gefeliciteerd! 

 
Het 4e team speelde in de 2e klasse B van de RSB. De ruggengraat van dit team bestaat uit spelers die dit 

seizoen van de schaakvereniging uit Zwijndrecht overgekomen zijn. De 1e wedstrijd, tegen de latere kampioen, 

ging jammerlijk verloren. Met nog zeer pittige wedstrijden in het vooruitzicht greep teamleider Kees van’t Hoff 
in. Door diverse tactische opstellingen, in 1 wedstrijd zelfs met 4 spelers van het 5e team, werd er geen 

matchpunt meer verloren. Resultaat een gedeelde 1e plaats, 2e plaats, op bordpunten, in de competitie en 
promotie als beste nummer 2 van de 2e klasse naar de 1e klasse. Hulde! 

 

Het 5e team speelde in de 2e klasse C van de RSB. Teamleider Erwin van Wingerden wist van tevoren dat dit 
een zwaar seizoen zou worden na de promotie van het vorige seizoen. Het team is gedurende het seizoen zeer 

hecht gebleken. Hoge pieken en diepe dalen meegemaakt maar de motivatie voor handhaving brak niet. Met 
een keurige 5e plaats speelt het team volgend jaar weer 2e klasse RSB. Klasse! Hoe hecht dit team was bleek 

tijdens de inventarisatie voor de teams van volgend seizoen. Alle teamleden gaven aan volgend jaar weer extern 
te willen spelen. Maar wel in het 5e! 

 

Het 6e team speelde in de 3e klasse A van de RSB. Voor aanvang van het seizoen kwam de vraag van de RSB 
of het team, na de degradatie van het vorig seizoen, toch in de 3e klasse wilde uitkomen. Dus teamleider Hans 

Boersma wist dat het lastig zou worden om handhaving te realiseren. Bijkomend punt is dat dit het laagste team 
van de club is dus invallers vanuit een ander team is niet mogelijk. Met heel veel kunst en vliegwerk en soepele 

opstelling van veel leden is het allemaal gelukt. Handhaving met een keurige 6e plaats. Gefeliciteerd! 

 
Het 1e viertal speelde in Divisie 1B van de viertallencompetitie van de RSB. Superieur werd het kampioenschap, 

onder leiding van teamleider Wim Jongeneel, gepakt. Door een verkeerde opgave van het team aan de RSB 
door de wedstrijdleider extern ging het bijna nog mis (excuses daarvoor), maar het team speelde zo overtuigend 

dat zelfs dat niet uitmaakte. Gefeliciteerd! 

 
Het 2e viertal speelde in Divisie 2C van de viertallencompetitie van de RSB. In totaal 10(!) spelers hebben er 

voor gezorgd dat het team op een mooie 5e plaats in de competitie is geëindigd. Door de soepele opstelling van 
veel leden wist teamleider Johann Hauser met veel hulp van Hans Boersma elke wedstijd weer een volwaardig 

team op te stellen. Klasse! 



Het 3e viertal speelde in Divisie 2B van de viertallencompetitie van de RSB. Teamcaptain Aart Harms zorgde op 
zijn bekende rustige wijze voor een uitstekend resultaat. Het team werd 2e in de competitie. Fantastisch 

resultaat! Ook dit team gaat volgend seizoen, in de vaste opstelling van de eerste wedstrijden, voor een nog 

beter resultaat.  
 

Veel dank gaat ook uit naar Kees van’t Hoff, John van de Laar en Anton de Maertelaere. Zij zorgden voor de 
soepele doch strenge wedstrijdleiding van de thuiswedstrijden. 

Samenvattend is het seizoen heel goed verlopen. Vooral de goede sfeer en medewerking binnen de vereniging 

heeft daarvoor gezorgd! Op deze manier is het voor een wedstrijdleider extern heel plezierig om alles te 
organiseren. 

 
We kijken ook weer uit naar het volgend seizoen. Vanaf het seizoen 2018/2019 zijn de landelijke KNSB-

competitie op zaterdag en de regionale competities geheel gescheiden. Dit betekent dat spelers die voorheen 
een vaste teamspeler waren in de KNSB-competitie, vanaf nu ook als vaste teamspeler in de RSB-competitie 

mogen worden opgegeven. Aan de andere kant kan het zijn dat spelers die voorheen in de RSB competitie 

uitkwamen, opteren om in de KNSB-competitie te spelen.  
 

Na een grondige inventarisatie onder de leden gaan we volgend seizoen met 2 teams in de KNSB spelen en met 
6 teams en 4 viertallen in de RSB (redactie: total dus 12 teams en met de berekening van voorzitter Arend 

zijnde inclusief de 2 bekerteams zelfs 14 !!) 

 

Het 1e KNSB team speelt in de 2e klasse en het 2e team gaat in de 4e klasse spelen.  
 
Het 1e RSB team in de hoofdklasse (oude promotieklasse).  
Het 2e, 3e en 4e speelt in de 1e klasse, het 5e in de 2e klasse en het 6e in de 3e 
klasse. Het 1e en 2e viertal in Divisie 1 en het 3e en 4e viertal in Divisie 2. 
 
Hans den Boer, wedstrijdleider extern 

 
Naschrift: door de nieuwe competitive opzet date r zowel in de KNSB als RSB gespeeld kan worden, zijn de 

gemiddelde ELO’s van bijna alle teams (bhalve het eerste natuurlijk) flink omhoog gegaan. Hulde met name 

voor vrijwel alle spelers van het KNSB eerste, die nu ook regionaal in het RSB eerste willen spelen. Wel wennen! 
 

 
 
Hieronder de total tabel van alle externe wedstrijden afgelopen seizoen; de grote Victor blijft scoren voor SCD..! 
Seizoen 2017/2018 1 2 3

Punten Victor v. Blommesteijn 10,5 Hans Boersma 9 Wim Jongeneel 8,5

Partijen Hans Boersma 13 Victor v. Blommesteijn 13 Arie van Heeren / Peter Fafie / Henk Barends 11       

Percentage Marcel den Boer 86% Wim Jongeneel 85% Victor v. Blommesteijn 81%  



SCD 2017-2018 1 2 3 4 5 6 7 4tal 8 4tal 9 4tal

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

1 FM Mark Timmermans 6,5 9 1 1 7,5     10 75%

2 Adel Omreat 1 2 1       2 50%

3 Rik de Wilde 4,5 8 4,5       8 56%

4 Rene Krul 4,5 8 4,5       8 56%

5 Peter van Oevelen 1,5 5 0 1 0 3 1,5       9 17%

6 Lennard den Boer 5 8 0 1 5       9 56%

7 Jacques Hennekes 3,5 8 3,5       8 44%

8 Adri Timmermans 0 1 4,5 7 4,5       8 56%

9 Piet Pluymert 2,5 8 2,5       8 31%

10 Koos Abee 2 3 2       3 67%

11 Joop de Jong 4,5 9 4,5       9 50%

12 Marcel Pluymert 0,5 1 3,5 7 4       8 50%

13 Johan van de Griend 4 7 4       7 57%

14 Ton Slagboom 1,5 6 1,5       6 25%

15 Hans Berrevoets 3,5 6 3,5       6 58%

16 Victor Koppelaar 5,5 7 5,5       7 79%

17 Iwahn Apon 1,5 5 1,5       5 30%

18 Jan Willem Versloot 3 5 3       5 60%

19 Ben Sitton 0 2 3 6 3       8 38%

20 Sander Vogelesang 0,5 1 2,5 5 3       6 50%

21 Roland van Keeken 0,5 2 1 2 3 5 4,5       9 50%

22 Conchita Dwars 2,5 4 2,5       4 63%

23 John v.d. Laar 4 7 4       7 57%

24 Victor v. Blommesteijn 5 7 5,5 6 10,5     13 81%

25 Wim Jongeneel 5,5 6 3 4 8,5     10 85%

26 Henk Timmermans 2,5 5 3 4 5,5       9 61%

27 Arie van Heeren 3,5 7 3 4 6,5     11 59%

28 Theo Jiskoot 3,5 5 3,5       5 70%

29 Bert Dobber 2 6 2       6 33%

30 Wim van Noort 2,5 7 2,5       7 36%

31 Ton Hobe 0,5 1 2,5 7 3       8 38%

32 Arend van Grootheest 0,5 1 2 6 2,5       7 36%

33 Otto van Haren 1 6 1       6 17%

34 Martijn Rijneveen 2 6 2       6 33%

35 Anton de Maertelaere 2,5 6 1 3 3,5       9 39%

36 Wouter de Bruin 1 1 4,5 7 5,5       8 69%

37 Martijn Vos 1,5 5 1,5       5 30%

38 Marcel den Boer 6 7 6       7 86%

39 Robert Goedegebuur 1 2 1       2 50%

40 Timon de Geus 3,5 6 3,5       6 58%

41 Kees van 't Hoff 4 6 4       6 67%

42 Wim van Vliet 1,5 5 1,5       5 30%

43 Gerben v.d. Weert 0,5 1 1,5 7 2       8 25%

44 Teus Slotboom sr. 3,5 5 3,5       5 70%

45 Thijs van Hoek 2,5 6 2,5       6 42%

46 Dick Groot 4 6 4       6 67%

47 Rien Mulder 0 5 0       5 0%

48 Erwin van Wingerden 0,5 1 3 5 3,5       6 58%

49 Gert Zwartjes 2 5 2       5 40%

50 Elroy Peters 1,5 2 1,5       2 75%

51 Dick Nugteren 2,5 6 2,5       6 42%

52 Theo Visser 0,5 1 4,5 6 5       7 71%

53 Henk Monster 0,5 4 3 3 3,5       7 50%

54 Rick Jelier 0,5 1 4,5 6 5       7 71%

55 Peter Schot 0,5 1 1,5 3 2       4 50%

56 Bas Nugteren 1,5 4 1,5       4 38%

57 Edward de Vries 0 1 0,5 2 0,5       3 17%

58 Johan van Dijk 0 1 1 1 1       2 50%

59 Hans Boersma 5 7 4 6 9    13 69%

60 Peter Fafie 2 7 1 1 2 3 5     11 45%

61 Johann Hauser 0 1 1 5 1       6 17%

62 Bram Dees 1 1 1       1 100%

63 Henk Barends 2,5 5 0,5 1 3,5 6 6,5     12 54%

64 Aart Harms 0,5 3 0 1 1,5 5 2       9 22%

N.O. 2 3 -0,5 1 1 1 1 3,5       5 70%

Totaal 35 72 2,5 8 29 56 36,5 56 31,5 56 21,0 56 23,5 56 17,0 24 13,0 28 14,0 24 223,0   408 55%

% 49% 31% 52% 65% 56% 38% 42% 71% 46% 58%  



Dordrecht 1 (KNSB 2e klas) 

 

MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vianen/DVP 15 47 ☓ 5.5 5 5 4 4.5 6.5 7 3.5 6

2 Spi jkenisse 15 41.52.5 ☓ 5.5 5 4 4.5 4.5 5.5 5.5 4.5

3 DJC Stein 11 39 3 2.5 ☓ 4.5 6.5 4.5 4 3.5 5.5 5

4 Eindhoven 10 38 3 3 3.5 ☓ 5 3.5 4.5 4.5 6 5

5 Zukertort Amstelveen 2 9 34 4 4 1.5 3 ☓ 4.5 4 3.5 5 4.5

6 De Stukkenjagers  2 8 36 3.5 3.5 3.5 4.5 3.5 ☓ 4 5 4 4.5

7 Dordrecht 7 35 1.5 3.5 4 3.5 4 4 ☓ 3.5 6.5 4.5

8 Dubbelschaak '97 7 30.5 1 2.5 4.5 3.5 4.5 3 4.5 ☓ 4 3

9 PION 6 30 4.5 2.5 2.5 2 3 4 1.5 4 ☓ 6

10 HMC Calder 2 2 29 2 3.5 3 3 3.5 3.5 3.5 5 2 ☓

Naam N Elo # + = Ptn. TPR

Timmermans  , M.A. (Mark) 1 2400 9 6 1 6.5 2297

Krul  , R.V. (Rene) 2 2176 8 3 3 4.5 2241

Boer den, L. (Lennard) 3 2139 8 3 4 5 2239

Wilde de, R. (Rik) 4 2127 8 3 3 4.5 2199

Omearat , A. (Adel ) 5 2255 2 0 2 1 2121

Jong de, J. (Joop) 6 1978 9 2 5 4.5 2046

Hennekes  , J. (Jacques) 7 2009 8 2 3 3.5 1999

Oevelen van, P. (Peter) 8 1910 5 0 3 1.5 1984

Pluymert , P.W. (Piet) 9 1981 8 2 1 2.5 1941

Apon , H. (Iwahn) 10 1976 5 1 1 1.5 1888

Sitton , B. (Ben) 11 1810 2 0 0 0 1755

Dordrecht 1 2089 2099  
 
D1 verliest van Kampioen 
Gepubliceerd: zaterdag 28 april 2018 18:27 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits: 93 

Dordrecht 1 heeft de laatste wedstrijd thuis met 1,5-6,5 verloren van kampioen Vianen (uit Limburg). Er stond 
niets meer op het spel waardoor de hele middag, met de supporters in een heerlijk lentezonnetje, relaxed 

gespeeld kon worden. De 3 remises werden behaald door de witspelers Rik, Rene en Joop waar Ben zijn koning 

moest omleggen. Alle zwartspelers verloren: kopman Lennard, Mark, Iwahn en Jacques. Het mocht de pret niet 
drukken. De dag werd afgesloten bij onze eigen Chinees met het halve team en trouwe supporters, uiteraard 

onder aanvoering van de 'Tovenaar van Wielwijk' Victor himselve. Een gedetailleerd verslag zal nog volgen. 
Teamcaptain Adri zat namelijk in de lucht en de site was dat op sommige punten nou net niet..... 

 

Dordrecht 1 speelt gelijk in thriller in Tilburg 
Gepubliceerd: zaterdag 07 april 2018 20:44 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 145 

Afgelopen zaterdag alweer de op een na laatste wedstrijd uit de KNSB 

competitie van dit jaar. En alhoewel we al lange tijd het gevoel hadden veilig 
te zijn, is dat dan nu eindelijk een feit. Er zijn ook geen theoretische 

mogelijkheden meer om te degraderen. Achteraf bleek dat als wij nu hadden 

verloren, we op bordpunten ook veilig zouden zijn geweest. PION uit 
Groesbeek zou nog in matchpunten gelijk hebben kunnen komen, maar 

vooral dankzij onze 6.5-1.5 overwinning uit de eerste ronde tegen PION is er 
geen uitslag groot genoeg om de 9 bordpunten achterstand te overbruggen. 

Exact de situatie waarin Stukkenjagers 2 zich nu bevindt. 

Na twee wedstrijden thuis gespeeld te hebben, mochten we er weer eens op uit. Tilburg is niet al te ver weg, 

maar de vroege starttijd van 12:00 uur noopte ons toch tot een vroeg vertrek. Met Ben als invaller voor Peter, 

die bezigheden in Frankrijk had, trokken we naar de mooie speellocatie Cinecity in Tilburg waar 4 teams tegelijk 
hun bondswedstrijd speelden. Drie in de KNSB, een in de regionale bond. Een zeer gezellige drukte dus. 

Aangezien de zaal niet te groot is, de zon ernstig zijn best deed en al dat denkwerk best wel veel warmte 
genereert, werd het snel duidelijk dat de luchtverversingsapparatuur het er moeilijk mee had. Of anders gezegd, 

het was er bloody hot.  

Stukkenjagers had goed nagedacht over de opstelling en een drastische vorm van een tactische opstelling 
gekozen. Op bord 7 en 8 speelden twee van de drie hoogste ratinghouders. Frans Konings met 2192 nam het op 

7 op tegen Jacques en Bram van de Berg (2201) ging op het laatste bord tegenover Ben zitten.  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/566-d1-verliest-van-kampioen
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http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/560-dordrecht-1-speelt-gelijk-in-thriller-in-tilburg?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b1da8682e2d9b346cc806612b1cab381c4d15a06


Na een uur of 2 zag het er niet echt naar uit dat die opzet ging werken. 
Op veel borden stonden we optisch best wel aardig of goed.  

Nergens echt grote minnen, alhoewel misschien Piet's stelling al wat 

tekenen vertoonde van dreigend gevaar. Maar ach,... er was op dat 
moment nog geen pionnetje van het bord. Rik stond echt goed en Mark ... 

die had al gewonnen. Zijn tegenstander koos een variant in het Frans die 
wit veel aanvalskansen geeft en zwart moet zich op de vierkante 

millimeter zien te verdedigen. Een ongelukkige paardzet en Mark begon te 

rekenen aan de allesverwoestende koningsaanval. Toen die er niet 
helemaal direct inzat, keek hij naar andere kenmerken en zag tot zijn 

verbazing op dat moment dat een pionzet aan de andere kant van het 
bord meteen tot stukwinst leidde, zonder dat zwart daarmee tegenkansen 

creëerde. Na uitvoering van deze simpele zet gaf zijn tegenstander dan 
ook meteen op (0-1). Iets later kwam Lennard het restaurant binnen met 

de opmerking dat zijn tegenstander een remise voorstel had gedaan.  

Gezien de gunstige stellingen op de andere 
borden (Rik 'in hogere zin, theoretisch' gewonnen, Jacques lekkere aanval, Joop 

een plus-remise, Piet een min-remise, René een wat woeste en moeilijk in te 
schatten aanvalsstemming en Ben nog steeds optisch gelijkwaardig) werd tot 

remise besloten (0.5-1.5). Inmiddels was de touringcar met supporters Tilburg 

binnengereden waaruit Anton, Victor en Ton stapten. Heel erg leuk natuurlijk, 
zeker als je weet dat Victor op het moment van schrijven staat te trappelen op de 

Coolsingel om te beginnen aan de Marathon van Rotterdam! 

Meestal is dit voor onze spelers het moment waarop de ruggen nog eens worden 

gerecht, maar dit keer had het kennelijk een omgekeerd effect. Binnen een half 
uur veranderden de stellingen van Piet, Jacques en Ben in een regelrechte ramp.  

Vanuit een optisch gelijkwaardige stand werd Ben in een vijftal pion zetten 

helemaal platgewalst. Het was niet die ene linkse directe van de ELO zwaargewicht (Bram) die Ben fataal werd, 
maar de serie snelle stoten op het lichaam van onze middengewicht Ben die hem naar adem deden happen. Het 

was daarna snel afgelopen (1.5-1.5). Piet was murw gespeeld, kwam steeds meer onder druk te staan en zag 
zich genoodzaakt om zijn dame te geven tegen een stuk en een toren. Wat overbleef was absoluut niet 

voldoende om nog iets mee uit te richten en heel snel stond ook daar de nul op het bord (1.5-2.5). En ook bij 

Jacques ging het overgewicht aan ELO punten aan de Tilburgse zijde werken. Hij had iets te veel gevraagd van 
zijn agressieve stelling. Het sloeg niet door en zijn tegenstander, die ondertussen ook een aanvalletje had 

opgezet (wat heet: een bijna onaantastbare vrijpion op d2) hield, na een algemene afruil, een stuk tegen twee 
pionnen over. Meer dan voldoende om ook daar het volle punt binnen te halen (1.5-3.5).  

Inmiddels had Joop zijn plus-remise ook verzilverd (2-4). Er zat echt niets meer in. Er bleven nog 2 partijen 

over. Rik, die nog steeds technisch in hogere zin gewonnen moest staan, en Rene in een spannende onduidelijk 
stelling. Wel bleek Rene echt het betere van het spel te hebben, maar het was als een chef-kok die met een 

superscherp mes een vis fileert. In control, maar je moet blijven oppassen dat je 
niet jezelf flink in de vingers snijdt. Lang verhaal kort: Rene maakte het keurig af 

met een prachtige slotzet: Lange rochade! (3-4). 

Nu Rik nog even... In een lastig eindspel waarbij Rik een kleine kwaliteit voor had 

en de op een na hoogste ratinghouder uit het team tegen bleef Rik onverstoorbaar 

zoeken naar de meest zekere winstweg. Alle toeschouwers er omheen zagen alles 
natuurlijk al lang en vroegen zich af waarom Rik het niet een twee drie afmaakte, 

maar hij nam de tijd, rekende alles door en ging onverstoorbaar verder. Achteraf 
bleek dan natuurlijk dat al die varianten die in het restaurant de ronde deden toch 

vaak wel een of ander probleempje hadden waardoor winst moeilijker zou worden.  



Op een gegeven moment leek zetherhaling een gevaar te worden en snel bood de Stukkenjager remise aan. Na 
nog eens rustig te hebben nagedacht, besloot Rik tot een andere tactiek waarbij hij wel een van zijn lopers 

moest geven, maar toch een loper plus drie pionnen tegen een enkele toren overhield. Dat bleek uiteindelijk 

genoeg voor de winst: 4-4. 

Opgelucht werd naar adem gehapt en in het zonnetje op het terras werd dit gelijke spel even diepzinnig 

geëvalueerd. Maar he.... wie zagen we daar aan een van de borden van een andere wedstrijd zitten: Niemand 
anders dan ons clublid Lemmy Schakel, die haar partij speelde voor haar club de Giesen en Linge. 

Moe maar voldaan werd de thuisreis gestart. In de wetenschap dat over twee weken de thuis wedstrijd tegen 

Vianen voor ons niet meer belangrijk is en we met elkaar het seizoen ‘voldaan’ kunnen afsluiten bij de Chinees. 

Blom , M.H.M. (Martijn)  2048 Timmermans , M.A. (Mark)  2400 0 - 1 

Moor de, E.A.J. (Eric) 2077 Boer den, L. (Lennard) 2139 ½ - ½ 

Gerlagh , J.G.J. (Joris) 2214 Wilde de, R. (Rik) 2127 0 - 1 

Clijsen , M.C. (Mark)  2118 Pluymert , P.W. (Piet) 1981 1 - 0 

Bhattacharjee , S. (Sourav)  2168 Krul , R.V. (Rene) 2176 0 - 1 

Daamen , R. (Roland) 1954 Jong de, J. (Joop) 1978 ½ - ½ 

Konings , F.P.A. (Frans) 2192 Hennekes , J. (Jacques) 2009 1 - 0 

Berg van den, B. (Bram) 2201 Sitton , B. (Ben) 1810 1 - 0 

Gemiddelde Rating: 2122 Gemiddelde Rating: 2078 4-4 

 

Wederom nipte nederlaag D1 tegen Eindhoven: 3.5-4.5 
Published: Sunday, 11 March 2018 23:12 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 266 

Het seizoen sleept zich, voor het eerste team, naar het einde. Afgelopen zaterdag speelden we voor de tweede 

keer achter elkaar thuis. Dit keer tegen het eerste team van Eindhoven. In de vorige wedstrijd moesten we 
genoegen nemen met een gelijkspel. Dit keer kwamen we zover net niet. En over kansen hebben we deze keer 

niet te klagen gehad. 

De wedstrijd begon vervelend. Om elf uur 's morgens belde de captain van Eindhoven met de mededeling dat 
de geplande tweede bordspeler die ochtend in het ziekenhuis was opgenomen. Hij stelde mij op de hoogte 

zodat ik dan in ieder geval onze tweede bordspeler een onnodige reis kon besparen. Wij hadden 
woensdagavond de opstelling rond gemaild en in die opstelling was Mark ingedeeld op dat tweede bord. Het 

was een sportief gebaar van de teamcaptain en wij hebben zijn sportiviteit niet beschaamd door de opstelling 

daarop aan te passen. Helaas was het de tweede keer in een paar jaar tijd dat Mark tegen Eindhoven een 
reglementair punt bijgeschreven kreeg ... (1-0). Inmiddels is gebleken dat de tweede bordspeler van Eindhoven 

(Jos Sutmuller) herstellende is. 
 

De wedstrijd begon en een rondje langs de velden na het eerste uur leerde dat het er allemaal redelijk gelijk 

uitzag. Peter had in zijn voorbereiding een Franse partij van zijn tegenstander gevonden en had zijn strijdplan 
daarop aangepast. Hij had een variant bestudeerd die op het bord kwam. Hij speelde snel. Misschien wel te ... 

want opeens werd de stelling wat ondoorzichtig. De pessimisten onder ons schatten de stellingen op de zeven 
overgebleven borden in op een 50%-50%, de optimisten dachten eerder aan een klein overall overwicht voor de 

onzen. Een uurtje later was er een ongeluk gebeurd op het bord van Peter. Hij had een dame tegen twee torens 
en een loper. De stelling leek redelijk uitzichtloos.  
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Inmiddels was het clubgebouw volgelopen met een flinke hoeveelheid supporters. Voor ons team natuurlijk altijd 
een enorme stimulans. Maar de goede ambiance is niet altijd genoeg voor heldendaden. Bas van de Plassche 

(2370) speelde op bord 1 tegen Rik een gelijk opgaande partij. Tot het moment waarop Rik zich verslikte en 

pardoes een stuk weggaf. En ja, dan is het voor iemand met die techniek natuurlijk niet zo moeilijk meer (1-1). 
Peter bleef het nog lang proberen maar hoe hij ook draaide, tegen twee samenwerkende torens plus twee 

paarden richt je met een dame niet veel uit. Het was gewoon verloren (1-2). 
 

Eindhoven heeft nog een 2300+ speler in de gelederen: Luuk van Kooten (2338). Hij speelde op het derde bord 

tegen Rene Krul. Ook hier in het begin een redelijk gelijk opgaande partij met degelijk werk van Rene. Hij 
plaatste een vroege uitval richting vijandelijke koning, maar die werd netjes opgevangen en hij moest zijn 

stukken weer terughalen. Luuk nam daarop de aanval op de damevleugel over en veroverde eerst terrein, 
daarna een pion en daarna de partij (1-3). Maar er was nog niets verloren ... In een woeste partij, die was 

ontstaan uit een zelf ontwikkeld gambietje van Jacques, stond onze man inmiddels een kwaliteit voor. Goed, zijn 
koning stond nog in het midden en er waren nog wel wat 

probleempjes op te lossen, maar in hogere zin .... en ook Lennard mocht zich verheugen in een veelbelovende 

stelling met een pion meer. Piet en Joop stonden min of meer gelijk dus was 4-4 nog steeds mogelijk .... 
 

De eerste tijdcontrole naderde en nu vielen de uitslagen als rijpe appelen. Lennard haalde als een professional 
het punt binnen (2-3). Inmiddels leek het er wel op dat de stelling bij Jacques naar een positief einde zou lopen. 

In tijdnood en met steeds minder materiaal moest het nu toch wel een keertje ophouden, maar Rene Moonen 

bleef maar schaakjes geven en onder het offeren van nog meer materiaal de koning opjagen, totdat die opeens 
in een eeuwig schaak situatie kwam. In plaats van dat toe te staan ontglipte Jacques een enorme misser. Hij 

zette zijn koning zodanig neer dat hij zowel een loper als de dame weg blunderde. Dit buitenkansje werd met 
beide handen aangegrepen en toen kwam de tussenstand 2-4 op het scorebord. Dat Jacques zich, meteen na 

deze situatie, heel erg boos maakte over het harde gelach van de zesde bordspeler (Mykola Pechenizky) van 
Eindhoven is te begrijpen en getuigt van weinig begrip voor de frustratie van een schaker die zich net de kaas 

van het brood heeft laten eten. Zelfs als daar geen boze opzet of leedvermaak mee wordt bedoeld. 

Met nog twee partijen bezig is er nog altijd een theoretische kans op 4-4, maar op het bord bij Joop was een 
stelling ontstaan waarbij beide spelers nog 7 pionnen hadden die elkaar blokkeerden en beiden een loper achter 

deze ketens. Zelfs voor onze tovenaar van Wielwijk, Victor van Blommesteijn, zou hier geen winst meer uit te 
halen zijn geweest en met die remise was de nederlaag een feit (2.5-4.5). Dat Piet een mooie partij in stijl 

uitmaakte en voor de derde keer deze competitie de eindstand bepaalde op 3.5-4.5, is niet alleen belangrijk 

voor de boeken. We staan na de zevende ronde zesde in de competitie en de nummers 7 tot en met 10 hebben 
allemaal minder punten, maar we hebben toch nog steeds maar 6 punten, echter wel veel bordpunten. En dat 

kan aan het eind van de rit nog wel eens heel belangrijk worden. 

 Wilde de, R. (Rik) 2127 Plassche van de, B.J. (Bas)  2371 0 - 1 

Timmermans , M.A. (Mark)  2400 NO  0 1R - 0R 

Krul , R.V. (Rene)  2176 Kooten van, L. (Luuk)  2338 0 - 1 

Boer den, L. (Lennard)  2139 Vosselman , J.M. (Jan)  2082 1 - 0 

Hennekes , J. (Jacques)  2009 Moonen , R. (Rene)  2071 0 - 1 

Oevelen van, P. (Peter)  1910 Pechenizkiy , M. (Mykola)  2131 0 - 1 

Pluymert , P.W. (Piet)  1981 Bucchianico di, A. (Alessandro)  2032 1 - 0 

Jong de, J. (Joop)  1978 Schalij , F.D. (Frits)  1973 ½ - ½ 

D1 sprokkelt punten: 4-4 Tegen DJC Stein Published: Sunday, 04 Februari 2018  

Na een korte winterstop ging vandaag (zaterdag 3 februari) de KNSB competitie weer van start. Voor het eerste 

team wachtte een zware wedstrijd tegen DJC Stein. Met een gemiddelde rating van 2100 waren onze gasten de 
favoriet. Zeker nu wij het moesten doen zonder Lennard en Adel. 

Het werd een moeilijke wedstrijd. Al vroeg in de middag werd duidelijk dat Mark het niet makkelijk ging krijgen. 
De hoogste ratinghouder van Stein (2331) verraste Mark op bord 1 door een openingsvariant te kiezen die in de 

voorbereiding niet op het bord was gekomen. Het gevolg was een fout in de afwikkeling en een slechte stelling. 
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Deze tegenslag werd op het vierde bord geneutraliseerd door Jacques die al heel snel een uitermate vervelend 
paard op d6 kreeg. Vervelend voor zijn tegenstander wel te verstaan. Hij stond wel duidelijk beter. Op bord 2 

speelde Rik een mooie partij. Altijd scherp, altijd moeilijk, bijna altijd buigen of barsten. De anderen kwamen 

min of meer gelijk uit de opening. Naarmate de middag vorderde leek het echter wel alsof de mannen uit Stein 
langzaam maar zeker wat overwicht kregen. Jacques bleef goed staan, Mark bleef slecht staan, maar op bord 3 

kwam Piet een beetje vast te staan. Nog niet desastreus, alleen wat lastig. Peter op bord 5 leek wat 
teruggedrongen te worden, Joop had hele kleine probleempjes. Alleen de gelijke stelling van Iwahn werd 

ingewikkeld en leek op een stelling waar misschien wel een mooi offer in de stelling zou komen. René had een 

vrij rustige partij waarin hij ietsjes minder kwam te staan. Het eerste resultaat kwam van Peter. Hij wist zich te 
herstellen en kwam remise overeen. Een mooi resultaat, zeker als je beseft dat dat zijn tegenstander minstens 

330 Elo punten meer heeft (0.5-0.5). Even later kwam ook René remise overeen (1-1).  

Mark speelde een verloren wedstrijd. Het duurde nog best lang, maar er was geen enkele kans op remise (1-2). 

Niet lang daarna maakte Jacques weer gelijk (2-2). Het paard stond nog steeds op d6. Hierna werd het weer 
een tijdje stil. Rik had zijn tegenstander flink in de tang, maar het leek ook wel een tweesnijdende stelling te 

zijn. Lang dacht hij na over een mooie zet. Hij wilde zeker weten dat de tegenstander niet nog ergens zou 

kunnen ontsnappen. Rik deed de zet en zijn tegenstander gaf even later, zonder nog een zet te doen, 
hoofdschuddend op. Misschien wat te snel, maar wel in een stelling waarin de uitkomst niet meer anders zou 

zijn geworden (3-2). Iwahns stelling explodeerde met een kwaliteitsoffer. Veel omstanders telden het punt 
eigenlijk wel, maar het bleek voorbarig.  

Zelf heb ik niet gezien hoe, maar er was kennelijk nog een konijnenpaadje waardoor Iwahn's tegenstander kon 

ontsnappen. Gelukkig niet zover dat de remise nog in gevaar kwam en de kemphanen besloten tot remise (3.5-
2.5). Nu waren er nog twee partijen over. Piet stond nog steeds ietwat gedrongen. Beide spelers hadden 6 

pionnen, 2 lopers en een paard, maar Piet had twee geïsoleerde pionnen en dat bleek moeilijk. Joop had 
inmiddels een toren-eindspel bereikt met een pion minder. Op de damevleugel 2-om 2 en op de koningsvleugel 

1 tegen 2. Moeilijk, maar met remisekansen. Gelukkig is Joop wel een speler die in dit soort eindspelen bijzonder 
taai is en dat bleek, na weer een half uur, genoeg voor de bevrijdende remise (4-3). Als Piet het nu ook nog 

remise wist te houden..... Heel langzaam werd de druk opgevoerd. Piet verdedigde zich hardnekkig, maar moest 

uiteindelijk toch één van de probleempionnetjes opgeven. Daarna was er geen houden meer aan en, toen er 
echt geen enkele kans meer op een blunder of schwindle meer in zat, gaf Piet op waarmee de eindstand op 4-4 

kwam. Een heel belangrijk punt en met nog drie ronden te gaan staan we op de zesde plek met 6 punten en 3 
bordpunten of meer voorsprong op de nummers 7 tot 10. In praktische zin zijn we nu echt veilig. Volgende 

wedstrijd is weer een thuiswedstrijd: Eindhoven komt op 10 maart op bezoek. De detailresultaten: 

Timmermans , M.A. (Mark)  2400 Lenaerts , L. (Lennert)  2331 0 - 1 

Wilde de, R. (Rik) 2127 Simenon , J. (Jozef)  2182 1 - 0 

Pluymert , P.W. (Piet)  1981 Miesen , F. (Fabian)  2196 0 - 1 

Hennekes , J. (Jacques)  2009 Spronkmans , S. (Stefan)  2073 1 - 0 

Krul , R.V. (Rene)  2176 Mengerink , Y. (Ynze)  2090 ½ - ½ 

Oevelen van, P. (Peter)  1910 Caessens , R.P.J. (Rob)  2242 ½ - ½ 

Jong de, J. (Joop)  1978 Simenon , S. (Stefan)  2075 ½ - ½ 

Apon , H. (Iwahn)  1976 Mon de, G. (Gino)  1955 ½ - ½ 

Gemiddelde Rating: 2070 Gemiddelde Rating: 2143 4-4 

 
Welkom bij Mie Wah ------------------------------------------------- 
Chinees restaurant Mie Wah, al sinds 1974 gevestigd in Dordrecht 
restaurant en lunchroom aan het Admiraalsplein 92; telefoon 078-6186864; E-mail info@miewah.nl 
 
Openingstijden 
Afhaalservice / Lunchroom : 12.00 - 22.00 uur  Restaurant : 17.00 - 22.00 uur- Op maandag gesloten 

 
NB: Vrijdag 3 Augustus laatste ‘zomerchinees’ bij Mie-wah !! 
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Dordrecht 2 (RSB 1e klas) 

 

      Bezorgde captain Johan v.d. Griend 

 
Topscorer Victor Koppelaar 
in de RSB Top 10 als 7e ! 
(en dik ook, zo’n 200 ELO TPR 
meer dan Sander,Marcel,Hans.) 

 

Ruime overwinning tweede team (door Johan van de Griend) 
Gepubliceerd: woensdag 11 april 2018 14:54 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 39 

Het tweede team heeft in de laatste wedstrijd van het seizoen een ruime overwinning met 6-2 geboekt op 

Spijkenisse 3. Voor beide teams stond niets meer op het spel. Spijkenisse was al gedegradeerd en Dordrecht 2 
had zich in de vorige ronde al veilig gespeeld. Per bord een kleine impressie: 

Bord 1: Jan Willem kon in een Pirc-verdediging de belangrijkste witte loper afruilen. Daarna won hij een pion, 
wat uiteindelijk beslissend was voor de overwinning. 

Bord 2: Victor kreeg al gauw wat druk op de stelling. In het middenspel verkreeg hij steeds meer voordeel. Zijn 
tegenstander overzag toen een dame penning, wat direct tot winst voor Victor leidde. 

Bord 3: Marcel speelde een opening die zijn tegenstander blijkbaar goed beheerste. Wat onnauwkeurigheden 

leidde tot een slechte stelling. Hoewel zijn tegenstander in tijdnood was kon Marcel verlies niet voorkomen. 
Bord 4: Na allerlei tactische verwikkelingen kreeg Hans een pion voorsprong. Het uiteindelijke lopereindspel 

werd bekwaam door Hans naar winst gevoerd. 
Bord 5: Johan kreeg aanvankelijk een goede stelling op het bord, maar kon niet het juiste plan vinden. Zijn 

tegenstander kwam steeds beter in het spel. Johan was dan ook blij verrast dat zijn tegenstander remise 

aanbood. Dat accepteerde hij dankbaar. 
Bord 6: Ben kreeg al gauw de betere stelling. Hij kon al snel gebruik maken 

van een penning van een paard op e4, terwijl de koning van zijn 
tegenstander nog niet gerokeerd had. Dat leverde stukwinst op.  

Bord 7: Invaller Wouter zorgde voor een mooie overwinning. Na een 

ingewikkeld middenspel kon Wouter met zijn c-pion oprukken, dat 
uiteindelijk tot stukverlies voor zijn tegenstander leidde. Het duurde nog wel 

even voordat de winst echt binnen was, maar Wouter speelde het               
eindspel bekwaam.  

=== Prima debutanten Wouter en Rick 

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

1. Shah Mata 1       7  12 41  x  4½ 3½ 6  6½ 6½ 7½ 6½ K

2. SO Rotterdam 2    7  10 32½ 3½ x  4½ 3½ 5  5½ 5  5½

3. Erasmus 2         7  10 31½ 4½ 3½ x  4½ 5  3½ 5½ 5

4. Fianchetto 1      7  9  31  2  4½ 3½ x  4  5½ 5½ 6

5. Dordrecht 2       7  7  29  1½ 3  3  4  x  5  6½ 6

6. De IJssel 1       7  5  24  1½ 2½ 4½ 2½ 3  x  4  6

7. Messemaker 1847 3 7  3  19½ ½  3  2½ 2½ 1½ 4  x  5½ D

8. Spijkenisse 3     7  0  15½ 1½ 2½ 3  2  2  2  2½ x  D

    Dordrecht 2           r1 r2 r3 r4 r5 r6 W  N Brd Kl KNSB TPR

1.  Ton Slagboom          ½  0  ½  ½  0  0  1½ 6 1.3 2z 1873 1767

2.  Roland van Keeken     -  -  -  1  -  0  1  2 1.5    1972 1830

3.  Peter van Oevelen     0  -  0  0  -  -  0  3 2.3 1w 1969 1005

4.  Victor Koppelaar      ½  1  ½  1  ½  1  4½ 6 4.3 2z 1830 2070

5.  Hans Berrevoets       ½  ½  0  1  ½  -  2½ 5 4.4 1z 1917 1859

6.  Sander Vogelesang     ½  ½  ½  -  1  0  2½ 5 4.6 1w 1902 1862

7.  Jan Willem Versloot   -  0  0  -  1  1  2  4 4.8 2w 1907 1827

8.  Marcel Pluymert       ½  0  0  1  1  1  3½ 6 4.8    1933 1860

9.  Ben Sitton            0  0  -  1  ½  ½  2  5 7   1z 1822 1699

10. Johan van de Griend   ½  1  0  1  ½  ½  3½ 6 7.3 2w 1780 1774
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Bord 8: Invaller Rick kreeg al snel een gelijke stelling op het bord, maar nam daarna te veel risico en verloor een 

kwal op de damevleugel. Toen zijn tegenstander, ons 78 jarige sympathiek oud lid Herman van Os, remise 

aanbood nam hij het na overleg met non-playing coach Ton direct aan. 
Conclusie: 

Als het tweede team niet zo’n beroerde start had gehad, had het zeker meegedaan in de strijd om het 
kampioenschap. Volgend seizoen krijgt Dordrecht met twee teams in de eerste klasse nieuwe kansen. 

Johan van de Griend, teamleider. 

Tweede team wint weer (door Johan van de Griend) 
Published: Saturday, 24 February 2018 14:44 | Print | Email | Hits: 177 

Op dinsdagavond 13 februari heeft het tweede team weer een overwinning behaald. Met 5-3 werd De IJssel uit 
Moordrecht verslagen. Na eerst drie nederlagen te hebben geleden werd nu voor de tweede keer gewonnen. 

Toch ging het niet echt gemakkelijk. 

Het begon met een verlies aan het eerste bord, waar Ton een zeldzame nederlaag leed. Hij speelde de ‘Piet-

variant’ van de Leeuw en begreep daar geen snars van. In het teambelang speelde Ton nog de hele avond door, 

met excuses aan zijn goede tegenstander. Vervolgens nam Hans na goed overleg een remiseaanbod aan. Jan 
Willem liet zien dat hij echt goed kan schaken. Zijn tegenstander kreeg geen enkele kans. Johan speelde tegen 

een op papier mindere tegenstander. Zijn aanval sloeg echter niet door. Hij moest genoegen nemen met remise. 
Daarna begon het er wat beter uit te zien. Marcel kreeg een geweldige koningsaanval, die gelukkig doorsloeg.  

Victor hield in een ingewikkelde stelling met een vreemde materiaalverhouding remise. Sander kreeg een 

koningsaanval te verwerken, maar kwam daaruit met een Paard + 3 pionnen tegen 6 pionnen. Hoe Sander zijn 
Paard als een ‘Bonfire’ het hele bord over dirigeerde en won was klasse. Misschien had zijn tegenstander het 

ergens beter kunnen doen. Ben probeerde lang een remise eindspel naar zijn hand te zetten, maar dat hoefde 
daarna niet meer. 

Zo werd een 5-3 overwinning geboekt. Het tweede team is nog niet buiten degradatiegevaar, maar heeft alle 
mogelijkheden om zich te handhaven in klasse 1B met nog twee wedstrijden voor de boeg. 

Johan van de Griend, teamleider 

Tweede team boekt de eerste overwinning: Thursday, 11 January 2018 16:22 Hits: 180 

Het jaar 2018 is voor het tweede team goed begonnen. In Gouda werd een ruime overwinning behaald tegen 

Messemaker 3 (1.5-6.5). Messemaker speelt al weer een paar jaar op een nieuwe locatie. Voor ons was het 
echter de eerste keer dat we in deze locatie moesten spelen.  Dat hebben we geweten ook. 

De navigatie gaf aan dat we de eindbestemming hadden bereikt, maar we konden geen gebouw vinden, waar 
geschaakt werd. Uiteindelijk bleek dat we een smal weggetje moesten volgen naar een bedrijventerrein, waar 

het denksportcentrum was gevestigd. Daar bleek dat meerdere teamspelers hadden moeten zoeken. Om 20.10 

uur kon de wedstrijd beginnen. In de eerste twee uur was er nog betrekkelijk weinig aan de hand. Alleen had 
Ton Slagboom toen al zijn zoveelste remise gehaald. Volgens Hans Berrevoets zouden de klappen in het derde 

of vierde uur vallen. Dat gebeurde dan ook. 

Allereerst haalde Victor Koppelaar een regelmatige overwinning binnen. Daarna volgde Ben Sitton, die eerst een 

kwaliteit won en daarna de partij rustig en gedegen uitschoof. Daarna volgde Hans Berrevoets, die een 
lopereindspel na een minder goede voortzetting van zijn tegenstander tot winst voerde. Marcel Pluijmert had het 

geluk aan zijn zijde dat zijn tegenstander mat op de onderste rij over het hoofd zag. De benodigde 4.5 punten 
waren binnen. Peter van Oevelen had de pech dat zijn tegenstander blijkbaar een goede dag had. Hij liep tegen 

een terechte nederlaag aan.  Johan van de Griend en invaller Roland van Keeken konden in de rest van hun 
partijen vrijuit spelen, omdat de overwinning al binnen was. Het kostte nog wel wat tijd, maar zij wonnen allebei 

redelijk overtuigend. 

Zo werd een ruime overwinning behaald. Het tweede team is nog niet buiten degradatiegevaar. Na 3 nederlagen 
is de eerste overwinning wel een positief teken voor de rest van het seizoen!  Johan van de Griend, teamleider 
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Dordrecht 3 (RSB 2e klas) 

 
Een giga seizoen voor het derde team 

onder bezielende en professionele leiding 

van John v.d. Laar. Het begon nog met 
een 4-4 tegen een toen nog sterk Pascal, 

maar daarna werd alles gewonnen 

 
In de RSB top 10 derhalve liefst 4 man 

van het derde: Wim Jongeneel zelfs 1e, 

Victor (what’s in a name?) 5e en de beide 
debutanten Wouter en Rick 8e en 9e !!! 

Gefeliciteerd Allemaal. 
 

 

RTL7 overweegt sponsoring Dordt3 
Published: Saturday, 17 March 2018 22:28 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 184 

Ofwel de wetenswaardigheden van Dordrecht 3, scherpzinnig vastgelegd door chroniqueur John 

Na de recente ontwikkelingen rond het derde team van Dordrecht, overweegt scheidend RTL-directeur Erland 

Galjaard financieel bij te springen. Het pleidooi van de teamleider -ondersteund in de schaakwereld door o.a. GM 
Magnus Carlsen en schaakverslaggever Lennart Ootes- om de Walk-on Girls te introduceren in het 

competitieschaak, heeft heel wat los gemaakt. Nu zij terrein lijken te verliezen bij het darts, de pitspoezen 
waarschijnlijk het veld moeten ruilen en de Missverkiezingen op losse schroeven staan na de recentelijke 

#meetoo-discussie, wordt de kans steeds groter dat de dames hun intrede gaan doen bij het schaken. 

Na de twee laatste teamoverwinningen tegen directe 
concurrenten Shah Mata en Maassluis hebben de spelers 

van dit team zich in de kijker gespeeld. Niet alleen binnen 
de RSB, maar zeker ook bij RTL7Darts en bij het 

programma Voetbal Inside. De zender met de slogan 

“meer voor mannen” is een hartstochtelijk pleitbezorger 
van de walk-on girls.  

“Mede omdat Het Derde ook in 2018 bovenaan staat is 
het een aantrekkelijke partij om mee in zee te gaan.” 

aldus Erland Galjaard. “De marketingafdeling van RTL7 is 
in gesprek met het bestuur van Dordrecht om te kijken of 

we dichter bij elkaar kunnen komen. (…) Dit lijkt zeker te gaan lukken nu de club in haar jubileumjaar ook 

internationaal gaat richting Hastings. Wij van RTL doen daar graag aan mee.” Een en ander hangt nog wel af 
van de komende wedstrijden in februari en maart. Als dan blijkt dat het Derde zijn belofte waarmaakt, het Vijfde 

zich handhaaft en het Vierde zich via een achterdeur verzekert van promotie, tsja… dan lijkt het 
samenwerkingsverband slechts een formaliteit.” 

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

1. Dordrecht 3      7  13 36½ x  5½ 5  4½ 5½ 4  6  6  K

2. Shah Mata 2      7  10 32½ 2½ x  3½ 6  5  5  5  5½

3. 3-Torens 1       7  10 32  3  4½ x  4½ 3½ 5½ 6  5

4. CSV 3            7  7  28½ 3½ 2  3½ x  5½ 4½ 5½ 4

5. Maassluis 1      7  6  26½ 2½ 3  4½ 2½ x  5  3½ 5½

6. PASCAL 1         7  5  26½ 4  3  2½ 3½ 3  x  4½ 6

7. SO Rotterdam 3   7  4  22½ 2  3  2  2½ 4½ 3½ x  5  D

8. Hoeksche Waard 1 7  1  19  2  2½ 3  4  2½ 2  3  x  D

    Dordrecht 3            r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR

1.  Adri Timmermans        ½  1  1  1  0  ½  ½  4½ 7 1.3 1z 1842 1904

2.  Wouter de Bruin        ½  ½  0  1  1  ½  1  4½ 7 3   1z 1790 1904

3.  Victor van Blommestein ½  ½  1  0  1  1  1  5  7 3.6 1z 1808 1880

4.  Wim Jongeneel          1  1  1  1  -  ½  1  5½ 6 4      1756 2088

5.  John van de Laar       ½  0  1  ½  ½  1  ½  4  7 4.9 1w 1758 1707

6.  Arie van Heeren        1  ½  0  0  ½  1  ½  3½ 7 5.1 1w 1767 1652

7.  Conchita Dwars         -  -  -  1  ½  ½  ½  2½ 4 5.3 2w 1761 1817

8.  Henk Timmermans        0  0  ½  -  1  -  1  2½ 5 7   1w 1758 1549

9.  Rick Jelier            0  1  ½  1  1  1  -  4½ 6 7.8 2z 1576 1730

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/540-rtl7-overweegt-sponsoring-dordt3
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(Copyright RTL7darts) 
Afgelopen week de uitwedstrijd tegen SO Rotterdam, maar wat ging daaraan vooraf? Kortgezegd: twee 

klinkende overwinningen met 5 ½ - 2 ½ op directe concurrenten Shah Mata en Maassluis en daarvoor nog een 

moeizame winst op 3-Torens. 
De thuiswedstrijd tegen de heren uit de gemeente Lansingerland werd moeizaam in ons voordeel beslist. De 

meeste witspelers kwamen tekort en de zwartspelers hadden het lastig, maar pakten wel de punten. Neem de 
partij van Rick tegen Henk Springer aan bord 8. Rick betitelde de partij als: “Écht een verschrikkelijke partij met 
een nog verschrikkelijker einde.” 

Al vrij vroeg in de partij kwam ik erachter dat mijn tegenstander erg rap speelde, er zijn denk ik maar 4 
momenten in de partij geweest waar hij echt de tijd nam. Na een aantal strategische mankementen en verlies 
van 3 pionnen (!) stond ik echt op het randje van opgeven. Maar ach, doorspelen want nu heb je toch niets 
meer te verliezen, toch? Doordat mijn tegenstander zo absurd snel speelde en elke keer maar schaak bleef 
geven, dacht ik het nog wel even te kunnen “keepen”. 

Zwart aan zet, als zwart hier de rust bewaart en gewoon g6 speelt is er helemaal niets aan de hand. 

De d-pion kan niet genomen worden vanwege het röntgen met Td8. 

Toeslaan met 35.Te8+? 35. Te8+ Txe8 36. Dxf1 Txe1+ 37. Dxe1 Lxe1 38. Kxe1 is dit een hopeloos verloren 
stelling voor wit, omdat je dan drie pionnen achter staat zonder enige compensatie. 

 Mede doordat mijn tegenstander zo snel speelde en alleen maar dacht aan de aanval, sloeg hij de loper op e1, 
dus 34. Le1 Lxe1! 

Hierop had ik me al voorberekend, want na 34… Lxe1 is 35. Te8+! wel goed, omdat de zwarte loper dan op e1 
staat en zwart de dame niet meer kan ruilen voor zijn lichte stukken. 

Hierop volgde 36… Lc3 37. Dc4+ Kh8 38. Df7 Te1+ 39. Kc2 Te2+ 40. Kd1 Te1+ 41. Kc2 Te2+ 42. 

Kc2 en bood ik remise aan. 
“Het leek alsof de witte Koning wat in de tang zou blijven. Pas nadat we de handen schudden, zag ik pas dat ik 
mijn koning via d3 en c4 weg kon laten rennen, zodat zwart een gaatje moest maken voor zijn koning. Op mijn 
beurt kon ik dan op jacht naar de verloren pionnen. 
Bij thuiskomst vond de computer dat wit beter staat, maar een winst binnen de 50 zetten was lastig. In ieder 
geval wel iets om voortaan voor door te spelen, maar ja, dat is allemaal achteraf.” Remise dus. 

Arie begon zijn partij initiatiefrijk, kwam wat lastiger te staan, ruilde over de 

centrumlijnen eenvoudig af en pakte een pion. Pakte een pion? Ja, met zijn 
Toren pakte hij een gedekte pion… Weg toren, weg partij. Specsavers, 

ouderdom? 

Wim Jongeneel daarentegen combineerde zijn strategische kracht met zijn 
tactische vaardigheid. Op een vol bord gaf hij de Dame van de tegenstander 

steeds minder ruimte. Vrouwonvriendelijk was dit allerminst, maar de witte 
Dame werd gedwongen tot een ongunstige ruil, waarna Wim het snel 

uittikte. Aan de bar laaide de #metoo-discussie licht op, maar volgens de 

teamleider van het Vijfde ging dat helemaal nergens over: “De Dame heeft 
tegenwoordig meer te vertellen dan onze Koning. Dat er dan af-en-toe wat 

geslagen of geruild wordt, tja, “If you can’t stand the heat in the real world, 
just stay in the kitchen!” Wim hield zich in deze discussie op de vlakte, hij 

was dik tevreden met het punt. 

 (Foto Carnaval Sittard) Aan bord 3 kregen we met Victor de verloren Toren 

van Arie weer terug. Aanvankelijk leek Victor door de witte stelling heen te snijden, maar hij vergat zijn eigen 

verdediging. Zijn tegenstander kreeg kansen, maar greep mis. Victor heeft zo zijn eigen kijk op het spelletje: “Ik 
stond op het eind van de partij gewonnen. Echter ik beschouw het schaken als een geluksspel. Net zoals het 
balletje bij roulette op een zwart of wit vakje komt zo doen ook de stukken. Ik gokte op een fout van mijn 
tegenstander. De kans daarop was vijftig procent. En ik won de jackpot.” 
Henk aan bord 7 leek niet best uit de opening te komen. In het middenspel leek het nog erger te worden: 

Problemen op de zevende rij, een gemankeerde Loper, duwen, trekken. Witspeler Cok van Grevenbroek had niet 



het gogme om het af te maken, waarna Henk slimmer afruilde en een pion extra over hield in een ongelijk 
lopereindspel. Zoals Henk het zelf verwoordde: “Met de beste wil van de wereld zag ik toch geen winstvariant.” 

Blijft toch jammer dat Henk in de afruil niet heeft geprofiteerd van een duidelijk betere stelling. Remise. 

 

Aan bord 6 had John -net als in de partij tegen CSV- het initiatief 

met wit, en deze keer schoot hij geen bok, ook al leek het even 
alsof het niet genoeg voor de winst zou zijn:  

23. Pxf6! Txd7 24. Pxd7 Lg7 en wit zou uiteindelijk na 53 zetten 

winnen. 
Adri was er vol ingegaan met het Wolga-gambiet, de in goede vorm 

verkerende Arjan Drenthen kreeg het betere van het spel, maar hij 
nam niet de kans om de angel uit de stelling te halen. Diepgravend 

kwam Adri steeds met nieuwe puzzeltjes. Uiteindelijk gaf een 
paardvork een voordelig lopereindspel met een pion meer. Kibitzers 

zagen remisewendingen voor wit, maar Adri gaf steeds even dat 

zetje, waardoor Arjan toch de bietenbrug op ging. Lekker punt, 
waarmee de winst praktisch binnen was. 

 

Aan bord 2 leek Wouter beter te staan, dat hebben er in het verleden wel meer gedacht tegen Leon Huijsdens. 

Toen het schaken écht begon, bleek de kwaliteit van Leon. Hij ontfutselde Wouter een vol stuk. De tegenkansen 

op de zevende rij werden ten langen leste benut, maar Wouter’s dwingende vrijpion haalde de eindstreep niet. 
Winst en een tweede plek in de competitie. Alles weer in eigen hand, want eind december mochten we tegen de 

koploper Shah Mata 2. Zo vlak voor de Kerst ging het op Rotterdam-Zuid aardig voor de wind. 

     

(foto’s met dank aan Hans van Calmthout) 
Of de Shah Matanen een strategie hadden is niet helemaal zeker, maar 

opmerkelijk genoeg hadden ze hun sterke 1800/1900-speler Hans van 

Calmthout buiten de basis gehouden. Of het daaraan lag weet ik niet, maar 
we kwamen redelijk soepel op 0-3. 

Adri mocht aan de slag tegen de Aljechin van de immer creatieve Cees van 
Oosterom. Of het nu de support van IM Mark was, of het zelfvertrouwen van 

een globetrotter, maar het was direct “game on!” Waarschijnlijk is onze 
eerstebordspeler de laatste tijd tijdens zijn vliegreizen over de hele wereld af 

en toe blijven hangen bij wat luchthavencasino’s, want deze pot werd met 

blufpoker gewonnen. 
    

De avond was nog jong en direct kiest Adri hier voor een stukoffer 
met 1.Dh5 Pxc4 en 2Dxh7. Was het bluf? Moeilijk te zeggen. Op de lange 

termijn lijkt zwart wat te hebben aan zijn materiaalvoordeel, maar hij moet wel steeds zoeken naar nauwkeurige 

verdedigingszetten. 2…Tf8   3.Lh6 (dxc4? Kan misschien ook wel.) …Pe3/Pd6 4.Pg5 blijft een pot op zich. 
Gek genoeg koos Cees niet voor de tegenaanval, maar liet het initiatief aan wit. Dat resulteerde in een 

verkrampte stelling, die al snel werd aangekrant. 
Wim Jongeneel liet het bord vol staan en drukte door met pionwinst, kwaliteitswinst en een drukstelling waar 



Franka van Vlokhoven al snel geen heil meer in zag. Vorig jaar laveerde ze nog makkelijk naar winst tegen ons, 
maar dit jaar heeft ze geen kans gehad. Wim blijkt dit seizoen de topdog in onze klasse. 

Conchita was dit seizoen voor het eerst in de gelegenheid om mee te doen, en dat heeft haar tegenstander 

Chris Willemse geweten! Net als John van de Laar in de interne competitie van Dordrecht koos hij ervoor om 
met de d5-pion met tempo te slaan op c4, maar na de paardmanoeuvre van Conchita konden de stukken 

eigenlijk al in de doos. De partij was een pure positionele parel die zo de leerboekjes van Lasker, Euwe en 
Karpov in kan. Klasse gedaan! Voor de tactische eindklap van Conchita verwijs ik graag naar het uitstekende 

verslag op http://www.shahmata.nl 

Helaas pakte Victor deze keer niet de casinojackpot tegen Dick van der Pluijm. Vorig jaar won Adri nog in een 

rommelig slot tegen deze crack, maar nu hield Dick de fiches in zijn eigen zak. Victor gaf Dick de ruimte op de 
damevleugel. Victor was niet fit genoeg om hier een antwoord op te vinden en eigenlijk ging de partij 

uiteindelijk vrij makkelijk verloren. Jammer, maar ja in een kansspel kan je niet altijd zes gooien. 
Aan bord 6 liet Arie zijn voordeel glippen tegen handige jongen Teun Koorevaar. Arie vocht tegen de tijd en 

kreeg steeds minder vertrouwen in zijn stelling. Met wat duwzetten van Teun kwam hij er uiteindelijk toch door 
op de koningsvleugel. Vanaf de zijkant leek het allemaal 

houdbaar, maar ja… iets met stuurlui en wal. 

Gelukkig voor ons pakte Rick na de opening een pionnetje op de 
h-lijn, waarna Dolf Rijkeboer vol de aanval in ging, maar net niet 

sluw genoeg was om Rick van het bord te laten kukelen. Rick 
nam de stelling over op dezelfde vleugel, met als resultaat een 

mataanval. Volgens de computers had wit het nog wel kunnen 

houden, maar zo achter het bord zag het er vrij overtuigend uit. 
Roel Warnik, oud-clubkampioen van de Rotterdammers, had een 

verwarrende avond tegen Wouter de Bruin. Het evenwicht was 
in de Siciliaan al snel weg door het ruilen van twee lichte 

stukken voor een Toren en twee pionnetjes. Wouter leek het 

lastig te krijgen op de koningsvleugel en koos toen voor een 
gedurfde tactiek: beschermende pionnen in de aanval gooien en 

snel de Koning naar de eigen damevleugel brengen. Het leek 
een hachelijke onderneming, maar wit wist hier niet van te 

profiteren. Toen kwamen er kansen voor Wouter: 
 

Met deze materiaalverhouding behoort remise niet meer tot de reële mogelijkheden. Wouter koos onder 

tijdsdruk voor de directe dameruil op f2. Direct slaan op c3 bleek toch beter te zijn: 
1...dxc3! 2.Dxc3+, Kg8, 3.Txe8+, heel koeltjes Kh7 en wit kan het mat niet voorkomen vanwege de 

monsterloper op b7 en de pion op e3. De extra toren is niks waard, de zwarte koning staat veilig op h7. 
Wouter na de wedstrijd: “Gezien de tijdsituatie kon ik niet rustig zoeken naar deze directe winst, al voelde ik 
natuurlijk wel dat er iets in kan zitten. Na Df2 was het eindspel in mijn gedachte ten minste remise, al vrij snel 
ontdekte ik dat de witte Koning gebonden is aan zijn pionnen vanwege de kleur velden waar die pionnen op 
staan. Uiteindelijk een mooie winstpartij!” 
De teamwedstrijd was gespeeld en na een draak van een opening, mocht ik nog blij zijn met een remise aan 
bord 7: 

 
  

John van de Laar, - Remy Rutjes 

Shah Mata 2 - Dordt3 Klasse 2A Dordrecht, 12.12.2017 

38.Pd3 

Zwart heeft de betere stelling door de druk van zijn vrije d-pion. Ik koos 
mede daarom hier voor het blokkeren van de vrijpion. 38.Ta3 met de 

dreiging 39.Ta7 had mij meer initiatief gegeven én ik had hiermee gebruik 

kunnen maken van de relatief tochtige Koning op f7. Een mogelijk idee was 
een aanval via de onderste rijen: 

38.Ta3 Tc6 39.Dh8 d3 40.Ta8 Kf6 41.Td8 Dc7 met een kansrijke omsingeling 
van de tochtige Koning. 

Ik speelde het dus niet, omdat ik te beducht was voor de d-pion. Na het ruilen 38...Lxd3 39.Txd3 Txf2 

40.Tf3+ Txf3 41.Dxf3+ kwam ik een pion achter en zwijnde met een puntendeling. 

http://www.shahmata.nl/


Als trotse koploper konden we Oud-en-Nieuw gaan vieren. Ruim een maand lekker ontspannen, bij tijd en wijle 
even de RSB-site bezoeken, onze krachten sparen in de Interne Competitie van Dordrecht, en eind januari weer 

eens de krachten verzamelen voor de thuiswedstrijd tegen Maassluis. RTL7 overwoog om na de WKDarts live te 

gaan in de Crabbehoeve, maar omdat de directe concurrenten nog niet kansloos waren voor het kapen van het 
kampioenschap, kozen zij voor berichtgeving via Twitter. 

 

Thuis tegen Maassluis 1 bleek achteraf “a walk in the park”. We waren allemaal klaarblijkelijk weer wat sterker 

uit TATA gekomen. Het krachtsverschil was vooral aan de lagere borden te groot. Aan die borden werd met 

zevenmijlslaarzen door stellingen heen gebonjourd, waardoor de twee matchpunten al snel veilig gesteld 
werden. 

Victor van Blommestein rausde in een uurtje door de zwarte stelling van Dirk Brijs heen met krachtzetten, 
schijnoffers, een kwaliteitsoffer en een vlot opstomende Koning die mee kon in de aanval. Enigszins beduusd 

hield de -normaliter vrij gevaarlijke- Maassluizenaar het nakaarten vrij kort. 
Paul Blok deed het met de zwarte stukken rustiger aan tegen Henk Timmermans, maar ook hier was het vrij 

snel duidelijk dat de punten onze kant op zouden gaan. Met een bijna mathematische precisie bouwde Henk 

vanuit de opening zijn voordeel uit. De nauwkeurigheid van het neerzetten van de stukken was bijna voelbaar 
tot aan bord 4. Nou, dan weet je het wel bij Henk… 

Bij buurman Rick was het al snel druk en vol op en om het bord: 

 Jan Parre - Rick Jelier Hier heeft wit in het Frans gekozen 

voor 7.g4, waarna de witte Koning niet meer fatsoenlijk 

naar de koningsvleugel kon rokeren. Op zet 21 deed hij 
hetzelfde met de b-pion. Rick pakt het hier initiatiefrijk aan: 

21.b4 Pxd4 22.cxd4 La4! 23.Tc1 Lg5 24.De3 
Rick in zijn analyserende praatje: Hij “verdedigde” zijn 
paard op c2 en viel indirect mijn koning aan met 23. Tc1 
waarna ik rustig de loper naar g5 speelde en mijn 
tegenstander daarop toch erg zuur begon te kijken…” 
24…Dxg4+ 25.Ke1 
“Misschien hoopte hij dat ik zijn dame zou pakken met mijn 
loper waarna hij met aftrekschaak een stuk kon winnen 
maar in plaats daarvan speelde ik rustig 25…Kb8 om alles 
te vermijden en met mijn eigen röntgenaanval materiaal te 
winnen. [25...Lxe3?? 26.Pxe3+] 
25…Kb8 26.De2 Dxe2+ 27.Kxe2 Lxc1 28.Txc1 Lxc2 

29.Txc2 met een eenvoudig te winnen stelling. 

Aan de middelste borden hielden Conchita en Arie remise. Bij 

Conchita kwam er steeds minder muziek in de stelling. Het leek 
allemaal wel wat beter voor wit, maar een doorbraak bleef uit. Arie 

bleek goed genoeg uitgerust van TATA te zijn om met zwart Gert 
Dijkstra op remise te houden. Een tactische openingsfout van Arie 

werd niet afgestraft, waarna zwart het initiatief pakte met twee 

sterke lopers die bleven irriteren, maar uiteindelijk Arie niet naar de 
winst brachten. 

Een hele mooie partij werd er gespeeld aan bord 2 tussen Adri 
Timmermans en Marcel Bergen. Beiden startten ze als veelscoorder 

aan deze ronde. Beiden ambitieus vanaf zet 1 in de Aljechin. Na vijf 
zetten was zwart ogenschijnlijk niet meer op bekend terrein en stond 

het centrum onder hoogspanning. Het was alsof Adri de zetten 

“freewheelend” uit zijn mouw schudde en dat Marcel zwoegend zoekend een pad naar gelijkspel probeerde te 
vinden. 



Wouter speelde tegen Jos Kruidenier -een 1900/2000-speler- die dit seizoen tot dan toe alles had gewonnen. 
Al vrij vlot kon Wouter een misplaatst paard op d2 pennen en tegelijkertijd met tempowinst zijnstukken op de 

witte koning richten. Wouter tevreden terugkijkend op zijn partij waarmee hij de topscorer zijn eerste nederlaag 

bezorgde: 
“De hele avond had ik het initiatief, en na 19 zetten kon ik zeven geforceerde zetten spelen. Onderstaande 
eindstelling laat zien hoe gebrek aan coördinatie tussen de witte stukken tot mat of heftig materiaalverlies leidt.” 
 

Jos Kruidenier – Wouter de Bruin 0-1 

Ook al was de teamwinst met de overwinning van Wouter al veilig gesteld, de walk-on girls bleven nog wat 
hangen bij de topborden. John stond na een voorzichtige opening vrij moeilijk. Een voorzichtig remiseaanbod 

werd door schaakvriend Martin van der Hidde afgeslagen. In de tijdnood pakte Martin met een combinatie een 
kwaliteit… John sloeg met de andere Toren terug en stond een vol stuk voor. “Oeps!” voor Freya’s 

slippendrager. Met minder dan een minuut op John’s klok bood Maassluis remise aan. Iets met eieren en geld, 
een puntendeling dus. De teamleider van Martin was het daar niet mee eens, dus die twee discussieerden nog 

even door, maar competitieleider Hans den Boer had het whiteboard al bijgewerkt. 

In het eindspel van Adri Timmermans en Marcel Bergen verrekende onze witspeler zich. Tot tien tellen kan bij 
schaken dan toch opeens een dingetje worden. 

Desalnietteplus een soepele overwinning op concurrent Maassluis. Dordrecht 3 dicht bij een sponsorcontract, de 
koploperspositie met een maand in de verlenging. Bij RTL7 zeggen ze dan: “Bring it on and fight till the finish!” 

 
Dordrecht 4 (RSB 2e klas) 
 
Helaas geen verslagen 

 
Dordrecht 5 (RSB 2e klas) 
 
Dordrecht 5 degradeert niet, en daarmee is (bijna) ook alles gezegd…. (Otto) 
Gepubliceerd: woensdag 18 april 2018 03:55 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 23 

Met de beste bedoelingen kunnen wij als Dordrecht 5 natuurlijk niet met droge ogen beweren dat we terecht in 

de tweede klasse blijven. Naar nu blijkt als enige team van Dordrecht in plaats van drie, het derde en het vierde 
zijn angstvallig een op handen zijnde confrontatie met het vijfde ontlopen door te promoveren !! Proficiat heren, 

tot twee seizoenen later….Toch is het zo, die handhaving van het vijfde. Onze Sliedrechtse vrienden, de 

medepromovendi van vorig jaar, vliegen er helaas wel uit. Zij verloren de laatste ronde waar ze bij winst zelfs 
nog boven ons waren geëindigd. Ook dan waren wij overigens veilig, gek genoeg. Afijn, volgend seizoen spelen 

zij weer lekker bovenin de derde klasse mee voor het kampioenschap, wij zullen veel beter moeten presteren 
dan dit seizoen om het ook nog een beetje leuk te houden in deze klasse. Maandagavond uit naar Krimpen (3) 

haalden wij wel 3 remises, de rest ging roemloos verloren zodat de uitslag van 6,5 tegen 1,5 meteen ook de 

grootste overwinning was voor het team van Krimpen. Waren wij dan zo slecht of waren hullie dan zo goed ? De 
teams die vorig seizoen waren gedegradeerd zijn bovenaan geëindigd, want gewoon echt te sterk. Onsesimus 1 

(1800 gemiddeld) ongeslagen en met een 100% score van 14 uit 7 kampioen, waarvoor onze felicitaties, WSV 1 
met eveneens een sterk team tweede. Zelfs ons 3e en 4e team zou aan die twee teams een zware kluif hebben, 

maar dat ervaren zij wellicht vanaf de nieuwe indeling. Maar ons 5e team heeft heel veel mogelijke punten 
tegen andere, wel te pakken teams laten liggen. Dit door matig, of zo u wilt zeer slecht spel, dan wel 

concentratieverlies. Wie de handschoen verder past………….., vlak na mij aantrekken dan.  

Het enige punt dat Dordrecht 5 maandag jl. tegen Krimpen echt had moeten kunnen winnen was in mijn partij. 
Ik stond namelijk door best redelijk spel een stuk voor vanaf zet 14. Met wat behendig, c.q. behoorlijk 

onbehendig manoeuvreren in het middenspel, leidde dit echter tot een leuk helpmatje voor zwart midden op het 
bord. Met pion f7 naar f5 kon mijn witte koning op e4 alleen maar constateren, dat alle voorheen bedachte 

aanvalsplannen hadden geleid tot het feit dat de beschikbare vluchtvelden keurig door zijn eigen stukken 

werden geblokkeerd. De partijen van Ton, Erwin, weer goed gespeeld maar tegenstander ook, en Martijn gingen 
ook verloren. De remises waren van Dick Groot, goed tegen een 1740+ , Wim van Noort en Gerben van der 

Weert. Volgend seizoen beter, moet en kan. Ik beloof u al vast beterschap, want slechter kan tenslotte niet. 
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Klasse 2C            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Onésimus 1           7  14 43  x  4½ 5  5  7  7½ 6  8  Kampioen 

2. WSV 1                7  11 36  3½ x  4  6  4½ 6½ 5½ 6 

3. Overschie 3          7  11 33  3  4  x  5  5  4½ 5  6½ 

4. Krimpen a/d IJssel 3 7  6  28½ 3  2  3  x  6½ 5½ 5  3½ 

5. Dordrecht 5          7  4  21  1  3½ 3  1½ x  4½ 3  4½ 

6. RSR Ivoren Toren 4   7  4  21  ½  1½ 3½ 2½ 3½ x  5  4½ 

7. Moerkapelle 2        7  3  22½ 2  2½ 3  3  5  3  x  4  degradeert 

8. Sliedrecht 4         7  3  19  0  2  1½ 4½ 3½ 3½ 4  x  degradeert 

 

Aangezien het uw verslaggever niet lukt om de tabel met prestaties fatsoenlijk in dit verlag te verwerken: 
 

Dick Groot, topscorer met 4 uit 6 en een TPR van 1786 !! Prima gedaan hoor Dick, nu intern nog even bijtrekken 

want daar sta je veel te laag man. Schoonzoon Erwin, onze bevlogen teamcaptain, waarvoor dank !!, van 
Wingerden met 3 uit 5 aan hoge borden een TPR van 1766. Chapeau heren, en de vruchten van het extra 

onderwijs door de niet nader te noemen eerste teamspeler Lennard, lijken zich af te gaan werpen ? Ik koop me 
binnenkort in als het zo doorgaat. 

 

De rest past naast schaamte en zelfmoordneigingen, bescheidenheid te beginnen bij mijzelf. Ik heb nog nooit 
eerder 1 uit 6 gehaald met een TPR van 1375 in vele externe seizoenen. Auaaauarrrgghhh, touw, krukje, stevige 

boom. Niet veel beter deden het: Gerben (1,5 uit 7), Arend (2 uit 6), Martijn (2 uit 6) en Thijs (2,5 uit 6). Alleen 
de prestatie van Wim van Noort was vanwege de vaak hoge bordindeling met 2,5 uit 7 nog wel heel redelijk te 

noemen, maar toch onder de 50% en een lagere TPR dan de Elo. Verslag: Otto van Haren 
 

PS: lukt het toch nog !! 

    Dordrecht 5            r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR 

1.  Wim van Noort          0  0  ½  1  ½  0  ½  2½ 7 2.9 1w 1758 1595 

2.  Erwin van Wingerden    -  -  1  0  1  1  0  3  5 3   1w 1469 1766 

3.  Martijn Rijneveen      0  0  1  -  1  0  0  2  6 3.2 2z 1490 1564 

4.  Gerben van der Weert   ½  0  0  0  ½  0  ½  1½ 7 3.9 1z 1627 1492 

5.  Thijs van Hoek         ½  0  1  0  1  0  -  2½ 6 4.3 2w 1636 1585 

6.  Otto van Haren         ½  0  0  ½  0  -  0  1  6 5   4w 1676 1375 

7.  Ton Hobé               ½  1  ½  0  0  ½  0  2½ 7 6   7z 1561 1520 

8.  Arend van Grootheest   ½  0  -  ½  ½  ½  0  2  6 6   2z 1693 1553 

9.  Dick Groot             1  0  ½  1  -  1  ½  4  6 6.2 4w 1519 1786 

 
Dordrecht (5) verliest thuis van Overschie (3) : 3-5. 
Published: Saturday, 17 March 2018 21:52 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 88 

Helaas mocht het niet zo zijn, Dordrecht 5 had zich deze voorbije dinsdagavond veilig kunnen spelen in de 

tweede klasse maar moet in de laatste ronde waarschijnlijk toch nog volop aan de bak om niet te degraderen. 
Hierover later meer. Toch zag het er tegen het sterke team van Overschie 3 langere tijd naar uit dat een 

gelijkspel, en zelfs ook een kleine winst tot de mogelijkheden behoorde. 

Uw verslaggever stond als 9e speler reserve, de opkomst en dus de betrokkenheid van het 5e team is 
formidabel. Nooit eerder duurde het zo lang bij ons team voor de eerste uitslagen op het whiteboard geschreven 

konden worden. Erwin van Wingerden liet als teamcaptain zien hoe het moest, om 22.10 uur hadden Erwin en 
zijn tegenstander er het indrukwekkende aantal van 13 zetten op zitten in hun partij. Hoe stond het nou 

eigenlijk allemaal volgens die 9e speler. ? Wim van Noort aan bord 1 was weer eens goed bezig, een remise was 

hier een gewoon resultaat geweest. Aan bord 2 had Gerben van der Weert een loper maal F7 zetje, met daarna 
een paar damezetten om het stuk (zwarte Pe4) terug te winnen redelijk snel op het bord getoverd. Martijn aan 

bord 4 belandde in een eindspel van lichte stukken waar het lang gelijk opging. Arend aan bord 5 had een licht 
overwicht maar dit zou bij normaal spel van zijn tegenstander wel remise lopen. Thijs aan 6, had zeker de 

opening goed gespeeld, middenspel echt het betere spel voor hem als wit met een magistrale loper op d5. 
Minimaal remise was een op dat moment een gerechtvaardigde conclusie. Aan bord 7 had Ton weer geen 

gemakkelijke avond, veel meer ruimte voor de tegenstrever en weinig of geen tegenkansen. Keepen dus voor 

Ton. Dick Groot aan bord 8 was weer echt goed bezig, stond nergens minder en bouwde een in eerste instantie 
licht voordeel uit naar een gewonnen stelling. Een 4-4 of wellicht een kleine overwinning was best mogelijk. Vlak 

voor 23 uur kwamen direct na elkaar de eerste uitslagen binnen, Dick won ‘Groots’ aan bord 8 met een 
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damevangst. Helaas had Thijs toen via een onnodige en foute loperzet naar c5 zijn partij verspeeld, hij moest 
opgeven wegens een daarna ondekbaar mat. Ton en Arend maakten remise, waarbij de partij van Ton echt een 

kunststukje verdedigen op de vierkante centimeter was. Het klopte allemaal toch net heb ik later vernomen. 

Helaas ging het op een paar borden ook behoorlijk mis. Martijn had ineens een paar pionnen tekort, verdedigde 
nog lang en goed maar moest uiteindelijk promotie toestaan en dus ook de nul. Gerben bood diverse malen 

remise aan in een eindspel dat in feite ook wel zo geëindigd zou zijn, maar bleef noteren en ging, mede 
daardoor, ten onder in zijn vliegende tijdnood. Wim had meer verdiend maar door toch wat handiger te 

manoeuvreren won de bord 1 speler van hen ook nog. Dat Erwin won na een kwaliteit te hebben verspeeld in 

een goede stelling, heb ik niet helemaal begrepen, maar omstanders hebben gezien dat dit toch echt heel 
terecht was. Anekdotisch om te melden is nog dat iemand van Overschie het leuk vond om te melden dat het 

team 5 tegen team 3 was en de uitslag net andersom. Ik trek zoiets niet, daar krijg ik meteen overal 
onverklaarbare vlekken van. Verder best een sportieve ontmoeting met een terechte winnaar. Dordrecht 5 kan 

nog steeds degraderen, we gaan het niet laten gebeuren. Een ingewikkelde poule is het overigens wel. Om het 
kampioenschap gaan Onesimus 1 en dit Overschie 3. Onesimus heeft alles gewonnen (o.a. 1-7 bij ons, en oh 

arm Sliedrecht met 8-0 thuis), alleen winst kan Overschie baten, bij verlies van hen komt WSV 1 waarschijnlijk 

voorbij voor de promotieplaats naar de 1e klasse. De strijd om de degradatie te voorkomen is ook spannend. 
Sliedrecht 4 kan zich veilig spelen via winst op RSR IT 4, en komen dan bij verlies van ons team een puntje 

boven ons. WSV gaat uit bij Moerkapelle natuurlijk voor de kans op promotie, dus Moerkapelle waarschijnlijk 
naar klasse 3. Alleen als zij gelijk kunnen spelen tegen WSV is dat ongunstig voor ons team, dan moeten wij uit 

bij Krimpen a/d IJssel 3 trouwens ook maar gewoon zelf gelijkspelen of winnen. Uitslagen: 

Dordrecht 5             1594 -  Overschie 3             1715 3  - 5 

1. Wim van Noort            1758 -  Gijs van Dongen         1849 0  - 1 

2. Gerben van der Weert   1627 - Sam van Dongen           1688 0  - 1 

3. Erwin van Wingerden      1469 - Niels van Diejen         1669 1  - 0 

4. Martijn Rijneveen        1490 - Daniel Gavrilov               0  - 1 

5. Arend van Grootheest     1693 - Serge Erdtsieck         1764 ½  - ½ 

6. Thijs van Hoek           1636 - Hans Doornheim           1784 0  - 1 

7. Ton Hobe                1561 - Fokke Lindeboom          1624 ½  - ½ 

8. Dick Groot               1519 - Jan de Liefde            1626 1  - 0 

 
Sliedrecht 4- Dordrecht 5 eindigt deze keer niet gelijk, 3,5-4,5 winst voor 
Dordrecht. (door Otto) Published: Saturday, 24 February 2018 14:46 | Print | Email | Hits: 197 

Dordrecht 5 pakte donderdagavond de 15e februari de winst in Sliedrecht, en heeft nog een heuse kans op 
behoud in 2e klasse. Deze keer werden we niet zoals in 2017 geThijsterd door een februaristorm, maar onze 

Thijs, toen afwezig,  won nu gelukkig wel…. Vorig jaar 4-4 tussen Sliedrecht 4 en Dordt 4, en dat betekende 
promotie voor ons team, later bleek ook Sliedrecht 4 als beste derde mee te gaan naar klasse 2 RSB. 

Het zag er wel heel lang naar uit dat er weer een 4-4 op het uitslagformulier zou komen, de ultieme fase met 

tijdnood (als dat nog bestaat ?) bracht de twee matchpunten naar Dordrecht. Ton Hobé aan bord 8 tegen een 
scherp spelende Sami Al Yassin,  stond al zeer snel na de opening behoorlijk slecht. Met een prachtige, 

meervoudig gedekte toren op de 7e rij had Sami al snel het beste van het spel. Een kleine onachtzaamheid zou 
nog wel mat in 1 voor zwart betekenen, maar dat was wel erg getelefoneerd en dus ook steeds goed gezien 

door Sami. Nadat er ook nog twee verbonden vrijpionnen dwars door Ton 's stelling van alles dreigden, gaf hij 

terecht op. Otto had aan bord 5 totaal geen rekening gehouden met het feit dat professioneel problemenmaker, 
en tegenstander Henk Prins gewoon met de dame gratis de a-pion zou kunnen nemen. Dit was echter wel waar, 

en na nog een afruil op de damevleugel stond zwart gewoon niet alleen een gezonde pion voor, bovendien 
waren de a en b-pion verbonden met 2 tegen 0 pionnen daar,  tegen vier versus drie voor wit op de gerokeerde 

koningsvleugel. Otto was veroordeeld tot heel lang verdedigen en deed dat best wel aardig maar toch ook licht 
wanhopig. Laat op de avond bleek de druk van de,  door de opgerukte pionnen vastgemetselde torens,  Otto 

toch teveel en won Henk zeer terecht, dit keer zonder er een al te groot probleem ervan te maken. 

 

Toen men mij daarna meteen vroeg hoeveel het stond ging ik er, door mijn eigen spel en op de hoogte van de 

nederlaag van Ton, vanuit dat we dik achter zouden staan. Het was echter 2 tegen 2 geworden inmiddels,  met 
dus nog volop kansen. Thijs had aan bord 7 een goede partij gespeeld tegen André van Dieën en gewonnen, de 

teamcaptain Erwin aan 3,  had zoals het een goed voorbeeld betaamt, ook gewonnen van Yaro van Beest.  
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Na een gelijk opgaande Siciliaanse partij met een vroege dame ruil zat er volgens Erwin aanvankelijk alleen een 
remise in. Nadat Yaro een ietwat onverantwoorde winstpoging deed verloor hij 2 pionnen.  Een verdubbeling 

betekende het tevens van de torenpartij van Erwin,  en Yaro, lage externe ELO maar verslaat vaak de op papier 

sterkere tegenstanders,  moest de vlag strijken. 
 

Remises aan bord 1 van Wim van Noort tegen Frank Stoute (1777), na een vroeg en eerder aanbod van zwart 
toch maar aangenomen, Arend van Grootheest (6) tegen de wel altijd sympathieke,  maar immer gevaarlijke en 

vaak goed spelende  Peter Vis, en Gerben van der Weert aan bord 4 tegen Jaap Euser, kwamen snel achtereen 

binnen. Peter Vis werd vooraf als een lastige tegenstander beschouwd, onze captain Erwin besloot een altijd 
bevlogen Visarend tegen hem in te zetten. Na een koningspion opening kreeg Peter aanvankelijk de meer 

aanvallende stelling en onze voorzitter, hoogvlieger met een scherpe blik ook in het bestuur van onze club,  
moest keepen. Na een loper omgespeeld te hebben kwam Arend beter in het spel en had diverse penningen en 

vorkdreigingen. Met nog maar een paar zwarte minuten op de klok was de stelling van Arend licht te prefereren 
wegens wat meer ruimte door verder opgerukte pionnen. Arend nam het remiseaanbod van Peter toch maar 

aan, even later liet een wijze Sliedrechtenaar zien hoe Arend nog had kunnen winnen. Nou ja, een gevaarlijke 

(Kogel -?) Vis geneutraliseerd, een halve Vis op het droge zeg maar, is ook wat waard. Stand 3,5 tegen 3,5 en 
alleen Martijn in voornamelijk zijn tijdnood nog bezig aan bord 2 met loper en toren plus 4 pionnen, tegen paard 

en toren met 2 losse pionnen. Volkomen terecht speelde Martijn door, alleen hij zou dit nog kunnen winnen.  

Regelmatig zakte de tijd van Martijn ruim onder de minuut, maar hij bleef uitermate koel goede zetten doen. De 

fout kwam toen toch van zijn opponent Cees van der Does. Met voor hem nog ruim 4 minuten en Martijn rond 

of onder de minuut, maakte Cees de fout en gaf een volle toren weg. Natuurlijk een wat jammerlijke en zeker 
onnodige ontknoping, maar Martijn had de partij bij regelmatig spel toch wel gewonnen volgens beiden. 

Nou ja, in elk geval won het team deze cruciale partij, lijfsbehoud in deze klasse 2 van de RSB is echter nog niet 
zeker. Waarschijnlijk moeten we nu nog  of 1 partij winnen of 2x gelijk spelen.  Alle eerder uitgesproken 

vermoedens van matchfixing om in elk geval 1 team van de drie teams van Dordrecht uit de tweede klasse te 
krijgen gaan dus niet op. Hopelijk wint het derde team van captain John van der Laar de hoofdprijs in 2A en 

promoveert dan naar de 1e  klasse. Ons 4e team (ex Zwijndrecht met Kees van het Hoff) maakt ook nog kans 

op een kampioenschap of promotieplaats in de tweede klasse, maar krijgt nog 2 eveneens hoog in de ranglijst 
staande concurrenten te verteren. 

Rest nog te melden dat ook deze Sliedrecht- Dordrecht ontmoeting weer in een prima sfeer is verlopen, de 
verhoudingen binnen onze clubs zijn echt goed te noemen. Niet gek is het dan ook dat diverse schakers (met 

kennelijk veel vrije avonden) reeds een dubbel lidmaatschap hebben c.q. overwegen dat te gaan regelen. 

  Sliedrecht 4            1570 - Dordrecht 5                 1614     3½ - 4½ 

1. Frank Stoute           1770 - Wim van Noort               1758     ½  - ½ 

2. Kees van der Does      1694 - Martijn Rijneveen           1490     0  - 1 

3. Yaro van Beest         1385 - Erwin van Wingerden         1469     0  - 1 

4. Jaap Euser             1631 - Gerben van der Weert        1627     ½  - ½ 

5. Henk Prins             1641 - Otto van Haren              1676     1  - 0 

6. Peter Vis              1619 - Arend van Grootheest        1693     ½  - ½ 

7. Andre van Dieën        1477 - Thijs van Hoek              1636     0  - 1 

8. Sami Al-Yassin         1341 - Ton Hobe                    1561     1  - 0 

 
Dordrecht 5 in zwaar weer in de tweede klasse , verliest met 3-5 thuis van 
Moerkapelle 2. Published: Sunday, 14 January 2018 00:43 | Print | Email | Hits: 168 

Afgelopen dinsdagavond verloor Dordrecht 5 van Moerkapelle, dit na een best veelbelovende start. De hoop was 
om thuis van dit gemiddeld gelijkwaardige team te winnen. Lijfsbehoud wordt nu wel lastig voor dit 3e Dordtse 

team in de tweede klasse, we staan voorlaatste. 

De uitwedstrijd in februari bij onze vrienden van Sliedrecht 4, die overigens wel gewoon gewonnen hebben van 

een gemiddeld sterkere tegenstander deze week, zal door ons gewonnen moeten worden. Nou ja, dat zal ook 

niet eenvoudig worden dus de partijen dan maar, voor zover ik er wat van weet omdat mijn eigen partij 
aanvankelijk veel inspanning vergde. Dick Groot had zijn witpartij snel, en vrij hardhandig gewonnen aan bord 8. 

Eerst maar een pionnetje gesnaaid. Even later, door een dodelijke penning over de D-lijn, ging eerst nog een 
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stuk, maar tevens de dame verloren voor de zwartspeler. 1-0 voor altijd lekker zo snel. Wim van Noort, onze 
hoogste Elohouder KNSB van het vijfde, was door de creatieve opstelling van ‘kappie’ Erwin een bordje of 10 te 

laag ingedeeld, en zette, met overigens wel prima spel de 2-0 op het whiteboard. Ik kreeg rond die 2-0 stand 

een remiseaanbod aan bord twee, dit na een door mij ernstig mishandelde opening, met zeker nog steeds de 
iets betere kansen voor de zwartspeler. Overleg met Erwin, die aan bord 1 moedig zat te schaken in het Frans 

tegen een bijna 2000 Elo speler, leverde op dat ik mijn voorsprong in tijd maar moest laten verlopen om te 
kijken wat er met de rest gebeurde. Helaas leek het na een paar rondjes borden, en een vrolijk rookmomentje 

met mijn sympathieke tegenstander, er allemaal niet veel beter op te worden. Arend stond wel goed, minimaal 

remise te halen met zijn vaste spel. Gerben aan 4 stond lastig met een pionnetje achter in een toreneindspel, 
Ton had ook al zo’n soldaatje tekort maar zeker remisekansen en wellicht zelfs winst ?, Erwin en Thijs (Thijs aan 

3, werd geH-en geG-lijnd, door overigens prima spel van zijn tegenstander) stonden toen inmiddels in de 
algemene opinie van de vele, immer alwetende kantlui op verlies. Na het onvermijdelijke verlies van Thijs mocht 

ik de remise toch maar aannemen, er zat ook geen winst idee voor wit meer bij. Stand toen 2,5 tegen 1,5 voor.  

Nu volgden de nullen elkaar helaas op. Erwin die de gehele avond prima weerwoord had gehad tegen een voor 

deze klasse wel erg hooggerate tegenstander, moest opgeven. De B-lijn was echt van de witspeler met grote 

druk en ook nog een promotiedreiging. Erwin zocht nog tevergeefs naar een eeuwig schaak maar moest 
berusten. Goed en taai gespeeld captain, verschil gewoon te groot. Ton en Gerben verloren beiden niet geheel 

noodzakelijk, maar beiden met een pion minder zoals gezegd, vonden niet het beste tegenspel. Wim van Noort 
liet Ton nog even zien hoe hij zelfs toch nog had kunnen winnen ? Ik heb het niet meegekregen. Gerben ging de 

beruchte bietenbrug op, toen zijn tegenstander de toren achter de vrijpion mocht spelen was het over en uit. 

Vlak daarvoor had Arend, die ook wist dat het totaalresultaat toch al fout af ging lopen, zijn door ons 
afgedwongen pogingen om ijzer met handen te breken maar gestaakt, en remise aangenomen. Al met al wel 

een leuke en spannende avond tegen sympathieke tegenstanders, maar de puntjes zijn vanaf nu echt hard 
nodig voor handhaving. Of zijn 3 teams in dezelfde klasse niet gewenst en is er sprake van matchfixing en 

complotten ? Verslag : Otto van Haren 

   Dordrecht 5             1617 - Moerkapelle 2           1608 3  - 5 

1. Erwin van Wingerden     1469 - Boudewijn Weijermars    1992 0  - 1 

2. Otto van Haren          1676 - Marcel de Haan          1740 ½  - ½ 

3. Thijs van Hoek          1636 - Martijn Vroegindeweij   1482 0  - 1 

4. Gerben van der Weert    1627 - Christiaan Noorland     1726 0  - 1 

5. Arend van Grootheest    1693 - Dirk Molenaar           1523 ½  - ½ 

6. Dick Groot              1519 - Remco de Zwart          1550 1  - 0 

7. Ton Hobe                1561 - Hans Geerling           1565 0  - 1 

8. Wim van Noort           1758 - Rik Wortman             1282 1  - 0 

 
Dordrecht 6 (RSB 3e klas) 
 
Dordrecht 6 handhaaft zich in de 3e klasse door Hans Boersma 
Published: Monday, 26 March 2018 10:40 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 101 

  Mocht er volgend schaakseizoen nog een 4e klasse zijn, dan is het  onwaarschijnlijk dat Dordrecht 6 zal 
degraderen nar de 4e klasse. Dankzij een gelijk spel tegen het altijd lastige Hendrik Ido Ambacht 2 blijft de 

6e plaats gehandhaafd. Voor het eerst dit seizoen was het team bij een uitwedstrijd compleet. 

Met maar liefst 4 auto’s reisde Dordrecht naar het multicultureel centrum de Cascade te Hendrik Ido Ambacht 
waar het schaakteam een zaal heeft gehuurd. Voor het begin van de wedstrijd konden we wederom genieten 

van de cake van Henk Barends. Tijdens de eerste zetten werd de eerste consumptie geserveerd. Het eerste half 
puntje kwam op naam van Peter Fafie. Hij had in een gesloten stelling remise aangeboden. Niet snel daarna 

scoorde Henk Barends ondanks dat hij een aantal malen remise aangeboden kreeg een vol punt. Tijdens mijn 

partij zag ik dat Henk Monster het niet heeft gered. Kort daarna kwam Bas Nugteren informeren of hij remise 
mocht aanbieden, ik stemde toe. Zelf kreeg ik de kans om het koningsgambiet te spelen maar deze werd dit 

keer niet aangenomen. Ik moest een vluchtweg voor mijn koning maken door mijn paard naar d5 te spelen. 
Nadat de paarden op f3 zijn geruild viel ik met de pion die het paard terug sloeg zijn loper aan.  Kreeg daarna 

een schaak met de dame, en als ik met mijn koning naar f1 had teruggegaan dan werd ik mat gezet. Maar dat 

zag ik op tijd en mijn tegenstander moest kiezen tussen verlies van de toren met aftrek schaak of verlies van de 
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loper.  Helaas heb ik niet de volle winst weten te pakken doordat ik geforceerd moest kiezen tussen verlies van 
mijn loper of van mijn paard. Tja daarna ontstaat een stelling van wie gaat forceren die verliest. Daarom heb ik 

het remise aanbod geaccepteerd. Na mijn partij heb ik gesproken met Anton de Maertelaere. Hij had wel succes 

met zijn koningsgambiet. Met nog 2 partijen te gaan was de stand dus 3,5 – 2,5 in ons voordeel. Ik keek naar 
de stelling van Dick Nugteren en zag dat dat een verloren stelling was. Dus het lot van het team kwam te liggen 

op de schouders van  Gert Zwartjes. In de Spaanse partij die hij speelde was het nog onduidelijk wie er zou 
winnen. Gelukkig eindigde ook deze partij in een remise. En Dick Nugteren heeft het zoals verwacht niet terecht. 

Ik denk dat beide partijen we konden leven met een 4-4 stand. Dordrecht 6 heeft hierdoor de 6e plaats veilig 

gesteld en Hendrik Ido Ambacht had hier mee een grote kans om een plaats te stijgen. 

 HI Ambacht 2               1500 -  Dordrecht 6          1463 4  - 4 

1. Gerrit de Graaf            1484 -  Anton de Maertelaere 1572  0  - 1 

2. Eelco Vanlerberghe         1537 -  Gert Zwartjes        1592  ½  - ½ 

3. Klaas Bax                  1562 -  Bas Nugteren         1551  ½  - ½ 

4. Rocky v.d. Werff           1534 -  Dick Nugteren        1527  1  - 0 

5. Piet de Jonge              1671 -  Hans Boersma         1378  ½  - ½ 

6. Lex van Asperen            1503 -  Henk Monster         1482  1  - 0 

7. Jan Hauwert                1401 -  Peter Fafié          1266  ½  - ½ 

8. Hans Hameetman             1309 -  Henk Barends         1339  0  - 1 

 Na deze wedstrijd dacht iedereen dat Barendrecht 2 kampioen was geworden. Want Erasmus 4 zou toch nooit 

6,5 punt halen tegen de nummer 4. Maar Erasmus had nog een paar dagen om zich voor te bereiden. Onder het 

toeziend oog van vier spelers van Barendrecht 2 heeft  Erasmus 4 maar liefst 7  punten gescoord tegen 
Overschie 4. Hierdoor kwam Barendrecht 2 een bordpunt te kort voor het kampioenschap. Een troost is dat zij 

wel als de nummer 2 promoveren. Verder heeft Spijkenisse 4 de laatste wedstrijd gewonnen en 1 bordpunt 
meer dan Dordrecht 6. HI Ambacht 2 is door het gelijke spel toch nog 1 plaats gestegen.  

 

Verslag wedstrijd Dordrecht 6 – Barendrecht 2 
Published: Wednesday, 07 March 2018 14:10 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 158 

Op 20 februari ontving Dordrecht 6 kampioenskandidaat Barendrecht 2. Dick Nugteren op bord 4 was de enige 

van Dordrecht die wist te winnen. Bij een eindspel toren en een vracht aan pionnen op het bord wist de a pion 
van Dick als eerste de overkant te bereiken. 

Henk Barends op bord 8 wist de stelling op het bord helemaal dicht te timmeren. Omdat Barendrecht de ambitie 
heeft om kampioen te worden werd er nog geheel overbodig verder gespeeld maar er was voor niemand een 

doorkomen aan. Een remise dus en de paniek bij Barendrecht begon een beetje toe te slaan. Zij hadden 

gehoopt maximaal 1,5 punt tegen te krijgen. En dit werd dus al na 2 borden bereikt en op de andere borden 
kon het toen nog alle kanten opgaan. Op bord 7 moest Peter Fafié het opnemen tegen een jeugd talent. Met 

een sterke witte loper waren er voor de tegenstander weinig mogelijkheden om aan te vallen. De tegenstander 
bleef rustig en broedde gaande weg op een gedurfde aanval. Deze aanval werd Peter wel fataal. Ook op bord 3 

waar Bas Nugteren speelde leek er aanvankelijk geen doorkomen aan voor beide spelers. Maar de team captain 
van Barendrecht was onverbiddelijk. Er mocht geen remise aangeboden worden. Na lang puzzelen vond de 

tegenstander een prachtige aanvalscombinatie en won als nog. Op bord 1 speelde Anton de Maertelaere.  

Er werd op dit bord zeer behoudend gespeeld. Anton loerde op een kansje om tot een overwinning te komen 
maar die kwam er niet. Ook niet na het gepuzzel van de tegenstander hij moest immers doorspelen. Verder dan 

remise is het niet gekomen. Barendrecht had inmiddels 4 punten en er waren nog 2 borden bezig. Op bord 6 
speelde ik wegens persoonlijk succes uit het verleden gewoon weer een koningsgambiet. Ik kreeg echter 

meteen schaak om mijn oren en kon daardoor niet meer rokeren. Mijn tegenstander begon een flinke aanval op 

de konings vleugel met behulp van de g en h pion. Tot mijn opluchting maakte hij een foutje waardoor ik 
kwaliteit kon winnen. Maar ik kwam niet echt onder de druk uit en maakte ook een foutje waardoor de kwaliteit 

weer terug werd gewonnen. Ik kwam ook in een tijdnoodfase en zag daardoor een kans om te winnen door de 
resterende stukken af te ruilen over het hoofd en ging in op het remise aanbod van mijn tegenstander.  
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Tenslotte op bord 5 het domein van Henk Monster. Het ging hier gelijk op. Halverwege de partij werd er aan de 
teamcaptain van Barendrecht gevraagd of er remise aangeboden mocht worden. Tja het antwoord hierop is al 

bekend. Dus kwam het neer op een ingewikkeld pionnen eindspel. De eerste poging van de tegenstander om 

een vrij pion te creëren lukte niet. De tweede poging lukte helaas voor ons wel. En gingen de tegenstanders met 
een 5,5 – 2,5 stand naar huis. Of dit voldoende is voor het kampioenschap? De laatste wedstrijd speelt 

Barendrecht 2 tegen HZP Schiedam 2 die op plaats 3 staat. Zij hebben 1 bordpunt voorsprong op Erasmus 4. 
Erasmus 4 speelt tegen Overschie 4 die op plaats 4 staat. Het toeval wil dat Erasmus 4 6 bordpunten heeft 

gepakt tegen HZP Schiedam 2 en Barendrecht 2 6 bordpunten heeft gepakt tegen Overschie 4. Dordrecht 6 

heeft evenveel bordpunten maar 2 wedstrijdpunten minder dan tegenstander Hendrik Ido Ambacht 2. Bij winst 
stijgt Dordrecht 6 naar plaats 5. Bij verlies wordt er waarschijnlijk gezakt naar plaats 7. Tenminste als 

Spijkenisse 4 die ook het zelfde aantal bordpunten heeft maar slechts 2 wedstrijdpunten wint van WSV 3. 

Dordrecht 6                1463 - Barendr/IJ'monde 2   1670 2.5 - 5.5 

1. Anton de Maertelaere    1572 - Rinus Bongers        1855 0.5 - 0.5 

2. Gert Zwartjes           1592 - Jan Vermeulen              0  -  1 

3. Bas Nugteren            1551 - Ron van Oosterbos    1696  0  - 1 

4. Dick Nugteren           1527 - Ed Lammens           1675  1  - 0 

5. Henk Monster            1482 - Robert Dortmond      1663  0  - 1 

6. Hans Boersma            1378 - John Bakker          1639 0.5 - 0.5  

7. Peter Fafié             1266 - Pieter Kwekkeboom    1611  0  - 1 

8. Henk Barends            1339 - Johan de Weerd       1549 0.5 - 0.5 

 
Nipte nederlaag Dordrecht 6 – WSV 3 (3.5-4.5) (Door Hans Boersma) 
Published: Saturday, 24 February 2018 14:42 | Print | Email | Hits: 132 

Op 1 februari stond de uitwedstrijd tegen WSV 3 op het programma. In de middag  kreeg ik in de middag een 
telefoontje van Henk Barends. Zijn vrouw is opgenomen in het ziekenhuis.  Gelukkig had ik dit keer wel een 

vervanger gevonden. Elroy Peters was bereid om in te vallen. De andere drie invallers waren Peter Schot, Johan 

van Dijk en Aart Harms.  

De avond begon veel belovend.  Ik had op bord 5 net zo als in Rotterdam succes met mijn koningsgambiet en 

een snelle overwinning.  Snel daarna kwam Aart Harms bij mij om te vertellen dat hij remise heeft gemaakt.  Dit 
op bord 8. Johan  van Dijk op bord 7 had in het 2e viertal een succesvol debuut in de externe competitie met 

een overwinning.  Helaas heeft hij dit keer op bord 7  verloren. Een lange tijd bleef de stand 1.5 – 1,5 op het 

bord staan. 
Peter Fafie op bord 6 kreeg 2 vrij pionnen tegen en stond daarmee verloren. Hij wist echter 1 pion af te 

stoppen. En wist ook nog een loper te winnen. Zijn loper moest de 2e vrijpion afstoppen. En stond daardoor 
gepend. Mede daardoor kwam hij niet verder dan remise. 

 

Elroy Peters op bord 4 heeft dit jaar nog niet in competitie verband gespeeld. Hij heeft ook remise gespeeld. 

Peter Schot op bord 3 had ook een vrij pion tegen. Deze wist hij nog net op tijd te slaan en kwam daarmee een 

pion voor. Het eindspel toren met 4 pionnen tegen toren met 3 pionnen is uiteindelijk geëindigd in een remise. 
Onze vaste tweede bord speler Gert Zwartjes kwam een dame achter te staan. Zijn tegenstander zag enige tijd 

later een schaak over het hoofd en speelde zijn dame. Die moest hij reglementair gebruiken om het schaak op 
te heffen. Omdat er nog weinig speelminuten op de klok stond hebben zij maar tot remise besloten.   

 

Anton de Maertelaere op bord 1 wilde remise maken door de dames te ruilen. Hij zette echter zijn dame neer op 
een verkeerde plek neer. Want zijn dame stond niet gedekt. Hij heeft daarna maar meteen opgegeven.  

Zodoende kwam er een bekende stand op het bord 4,5 – 3,5. Dit waren de eerste twee punten voor WSV 3. 
In onze groep is het spannend. 3 teams  hebben nu  8 punten te weten Barendrecht 2, Erasmus 4 en HZP 

Schiedam 2. Daarna volgen 3 teams met 4 punten: Overschie 4, Dordrecht 6 en HI Ambacht 2. De onderste 2 

teams hebben 2 punten: Spijkenisse 4 en WSV 3.  
De volgende keer krijgen we Barendrecht 2 op bezoek. Door een verrassende nederlaag van Erasmus 4 hebben 

zij de koppositie overgenomen. De laatste wedstrijd is uit tegen Hendrik Ido Ambacht 2, het enige team tot nu 
toe dat Erasmus 4 heeft weten te verslaan.                                                                          Hans Boersma 
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Dordrecht 7 (RSB V1 4-tallen 1B) 

 
1e viertal Kampioen ! 
Gepubliceerd: woensdag 04 april 2018 16:51 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits: 17 

Gisteravond is het 1e viertal ofwel Dordrecht-7 conform verwachting KAMPIOEN geworden na een 2,5-1,5 
overwinning tegen 3-Torens thuis in de 3e zaal. Hoewel een halfje al voldoende was lieten de topborden Koos 

Abee & Victor van Blommesteijn er geen gras over groeien en zorgden voor een 2-0 voorsprong en het 
Kampioenschap. 

Victor bewees weer eens zijn waarde door topscorer van de gehele competitie te worden: wat een teamplayer! 

De andere man in vorm en topscorer van het derde, Wim Jongeneel, liep op de valreep tegen zijn 1e nederlaag 
aan. Hij kan rustig op vakantie na een fantastisch seizoen en zien hem terug in het 'Hastings team'. Ten slotte 

zorgde Arie van Heeren met zijn remise ervoor dat de teamwinst binnen kwam. Ook de nu niet spelende Henk 
Timmermans (75%) en Anton de Maertelaere (met 2 remises) droegen hun steentje bij aan dit fraaie 

Kampioenschap.   

 
Dordrecht 8 (RSB V2 4-tallen 2C) 
 
Helaas geen verslagen 

 
Dordrecht 9 (RSB V3 4-tallen 2B) 
 
Viertal D3 - Pionier : 2.5-1.5 
Gepubliceerd: woensdag 02 mei 2018 19:52 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 21 

Ook in de laatste wedstijd van het Derde Viertal is gewonnen van “de Pionier” met 2,5 – 1,5 

 
Afgelopen dinsdag speelde het Derde Viertal zijn laatste wedstrijd. Onze tegenstander “de Pionier” uit 

Hellevoetsluis kwam maar met drie man opdagen. Hierdoor had Aart Harms geen tegenstander. 

De eerste wedstrijd werd beëindigd door Edward de Vries met een remise. Theo Visser speelde zijn 

partij op vakkundige wijze uit aan het eerste bord. Alleen Henk Barends speelde een verliespartij. 
We hebben met ons Viertal een uitstekend resultaat geboekt. 

Daarom wil ik schakers die hiervoor gezorgd hebben bijzonder bedanken. Dat zijn Theo Visser en Henk Barends 

die alle wedstrijden gespeeld hebben, Peter Fafië, Edward de Vries en Bram Dees. 
De teamleider van het Derde Viertal is Aart Harms, die trots is op dit team!                                     Aart. 

 
Derde Viertal boekt overwinning op Shah Mata (Rotterdam Charlois) 
Gepubliceerd: woensdag 04 april 2018 19:21 |  Afdrukken | E-mail | Hits: 101 

Op 3 april speelde het Derde Viertal een uitwedstrijd tegen het eerste Viertal van Shah Mata. 
Ons Viertal boekte een overwinning van 2,5 – 1,5 

Theo Visser, aan het eerste bord, was al in 12 zetten en binnen een kwartier klaar. 1 – 0 

Edward de Vries speelde voor het eerst aan het derde bord en speelde naar een verdienstelijke remise. Stand 
1,5 – 0,5 Aart Harms ging na een zware partij mat. Stand 1,5 – 1,5 

Zoals zo vaak was Henk Barends met de langste partij bezig. Op een slimme manier kreeg Henk aan 
weerskanten een vrijpion. Dat was niet te verdedigen en Henk was de glorieuze winnaar. Proficiat! 

Zo werd de eindstand 2,5 – 1,5 in ons voordeel. Achteraf bleek dat Shah Mata hun beste spelers aan bord 3 en 
4 hadden geplaatst. Het mocht voor hun niet baten en wij stijgen met stip. 

Zo goed heeft het Derde Viertal er nog nooit voorgestaan. Theo, Henk en Edward, hartelijk dank! Aart Harms 
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Derde Viertal boekt overwinning op Shah Mata (Rotterdam Charlois) 
Gepubliceerd: woensdag 04 april 2018 19:21 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 3 

 

Op 3 april speelde het Derde Viertal een uitwedstrijd tegen het eerste Viertal van Shah Mata. 
Ons Viertal boekte een overwinning van 2,5 – 1,5 

Theo Visser, aan het eerste bord, was al in 12 zetten en binnen een kwartier klaar. 1 – 0 
Edward de Vries speelde voor het eerst aan het derde bord en speelde naar een verdienstelijke remise. Stand 

1,5 – 0,5 Aart Harms ging na een zware partij mat. Stand 1,5 – 1,5 

Zoals zo vaak was Henk Barends met de langste partij bezig. Op een slimme manier kreeg Henk aan 
weerskanten een vrijpion. Dat was niet te verdedigen en Henk was de glorieuze winnaar. Proficiat! 

Zo werd de eindstand 2,5 – 1,5 in ons voordeel. 
Achteraf bleek dat Shah Mata hun beste spelers aan bord 3 en 4 hadden geplaatst. Het mocht voor hun niet 

baten en wij stijgen met stip. Zo goed heeft het Derde Viertal er nog nooit voorgestaan. Theo, Henk en Edward, 
hartelijk dank!                                                                                                                     Aart Harms 

 
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  

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Laatste nieuws: in deze zomervakantie is onze 

schaakkast verhuist naar het atelier, waar we 

komend seizoen ook meer gebruik van zullen 

maken. Tevens komt de boekenkast en de vele 

boeken daar meer tot zijn recht. 

 
Dank aan Mascha en voornamelijk Ans met 

hun vrijwilligers voor het coordineren en het 

verplaatsen van het gevaarte. De kast staat 

gelukkig op wieltjes, dus het liep letterlijk op 

rolletjes. Het uit- en inruimen is gedaan door 

Ton S. te D., gedeeltelijk met hulp van zijn 

kleinzoon BO. Die is 12 en al beresterk…. 
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3.TOERNOOIEN 
 

Piet winnaar senioren kampioenschap RSB 
Gepubliceerd: zondag 27 mei 2018 11:15 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 155 
 

En weer een kampioenschap! Dit keer een individueel kampioen 
van de RSB. Alle schakers van 50 jaar of ouder (voor een 49-

jarige wordt vaak nog wel een uitzondering gemaakt, mits die 

dan wel in korte broek verschijnt) hebben zich, simpelweg door 
deze mijlpaal te bereiken, het recht verworven aan dit toernooi 

mee te doen. Voor mij persoonlijk markeert het meestal het 
begin van het zomerseizoen met de grote toernooien. 

Dordrecht is vaak vertegenwoordigd met een flinke afvaardiging, 

maar vanwege allerlei andere verplichtingen zoals studie en 
vakantie (slap excuus als je het mij vraagt) waren er dit keer 

slechts de die-hard senioren afgereisd. Henk, Johan, Piet en ik 
mochten de Dordtsche kleuren hoog houden. 

De auto met Johan, Henk en mijzelf was wat aan de late kant. Ja, als de gemeente Zwijndrecht het Dordtsche 

succes in de weg gaat staan door een weg af te zetten, dan kan men van overmacht spreken. Twee senioren in 
een auto met een onverwachte wegafzetting... dat leverde kennelijk een toeristische route door het altijd 

verrassende Zwijndrecht op met bijbehorende vertraging. 

Mogelijk als gevolg hiervan stond dan meteen de knaller van de dag op het programma voor de eerste ronde, 

want ik speelde met wit tegen broer Henk. Ik ben blij dat deze ontmoeting aan het begin van de dag 
geprogrammeerd stond. Mijn humeur kon nog een stootje hebben, want na wat onnauwkeurigheden mijnerzijds 

en een keurige afronding van Timmermans senior scoorde Henk zijn eerste punt van de dag. Voor mij gold op 

dat moment nog: de dag kan nu alleen nog maar beter gaan. 

Afijn, zoals voorspeld kon worden speelde Piet natuurlijk steeds in de hoogste 

regionen mee, maar de favoriet was toch wel John Leer die met een dikke 2100 
op de ELO-lijst met kop en schouders boven de rest uitstak. 

Het werd uiteindelijk een bijzonder spannend toernooi. Mijn verlies in de eerste 

ronde en daarna mijn remise tegen oud-winnaar Ruud Bosch, in een bijzonder 
saaie partij (geheel en al mijn schuld, Ruud viel hierin niets te verwijten), begon 

ik op stoom te komen en won vervolgens nog 4 keer op rij. Deze riskante 
toernooitaktiek (in het begin van een Zwitsers toernooi wat puntjes laten liggen 

om zodoende hoog te eindigen zonder tegen de sterksten te spelen) staat 
bekend als het "Zwitsers Gambiet" en kwam perfect uit want in de laatste ronde 

speelde ik aan bord 1 tegen Piet. Hij had een halfje voorsprong op een 

pelotonnetje van 4 spelers waaronder ik.  

De andere kanshebbers speelden al vrij snel remise (John Leer en Hans van 

Nieuwenhuizen) en dus speelde ik zelf nog, tot mijn grote verbazing, voor het 
kampioenschap. In een razend spannende stelling, waarin ik een pion en erg veel 

tijd had geïnvesteerd, bood Piet remise aan. Ik zag veel mogelijkheden, maar even zovele ontsnappingen voor 

Piet en na lang nadenken besloot ik de remise aan te nemen. Hiermee werd Piet kampioen en eindigde ik zelf op 
een gedeelde tweede plek! En met een grote groep kenners werd nog lang nagedacht of mijn stelling nou wel of 

niet gewonnen was.... 

Henk kon zijn goede start niet echt doorzetten. Als ik het goed heb, scoorde hij 3 uit 7, net zoals Johan. Maar 

gezien de prettige dag stemde het eindresultaat desalniettemin tot tevredenheid. De fles Ketel-1 voor de 

winnaar (plus beker) en de fles witte wijn voor mij gaf nog wat extra kleur aan een hele prettige dag. 
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Kroeglopen in Delft 
Gepubliceerd: zondag 27 mei 2018 10:11 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | E-mail | Hits: 118 

Kroeglopen in Delft is ook gezellig, zeker op een mooie Pinksterzondag met 

een paar schaakstukken en goede vrienden erbij. Vorige week zondag was 
het weer zover. Vroeg in de morgen, zeker voor een zondag, vertrokken zes 

Dordrecht spelers richting Delft. Met de trein, want het heet niet voor niets 
een Kroegloper-toernooi. 

Voor wie de formule niet kent: Je speelt in paren. Er worden zeven ronden 

Zwitsers gespeeld waarbij een aantal kroegen in de stad hun terrassen 
beschikbaar stelt, waarop dan een paar wedstrijden kunnen worden 

gespeeld. Via je mobieltje geef je de uitslag door (en als je zelf geen 
mobieltje hebt, of geen zin hebt die mee te nemen..., dan is er altijd wel iemand te vinden die helpt). En ook via 

je mobieltje krijg je te horen tegen wie en in welke kroeg je de volgende ronde speelt. Zeer belangrijk onderdeel 
hierbij: zorg dat je de stadskaart niet kwijt raakt waarop staat welke kroegen meedoen en waar ze zitten. Je 

hebt dan een kwartiertje om lekker door de stad naar de volgende kroeg te slenteren. Overal kom je collega 

schakers tegen. Heeeeel erg leuk. Teamsamenstelling wordt geheel vrijgelaten, en de indeling is dan ook 
Zwitsers op rating, waarbij de rating het gemiddelde is van de twee spelers. Enige eis... hoogste ratinghouder 

op bord 1. 

En het leuke is dat er 92 teams meedoen. Hoogst gerate team: Arthur Pijpers (2448)-Edwin van Haastert 

(2438), laagst gerate team Kasper Keizer (1000)-Sander Tensen (1000). 

Zo gaan Mark en Rik al jaren als team naar dit supergezellige toernooi en ook Adri en Thijs zijn hier vaste team-
maatjes. Dit jaar gingen ook Otto en Teus mee, en als ik de signalen na afloop bij de Italiaan goed heb 

geïnterpreteerd, is dit niet voor de laatste keer geweest. Bere gezellig... 

Mocht u geïnspireerd zijn, dan zijn er meerder kroeglopers toernooien op de kalender te vinden. Zelf ga ik ook 

bijna elk jaar naar het Kroegloper-toernooi in Leiden. Meestal in het eerste weekend van september, wanneer de 
vakantiesfeer er nog steeds goed inzit, de terrassen meestal goed vol en het schaakseizoen voor de deur. 

Oh, ja en dan nog even de uitslagen: 

Mark en Rik deden dit jaar tot de laatste ronde mee voor het eremetaal, 
maar werden door een 2-0 nederlaag in de laatste ronde ver 

teruggeworpen. Ze eindigden op een gedeelde 14e plek met 9 punten. 

Otto en Teus deden het prima met een 55e plek met 6.5 punt en Adri en 

Thijs lieten hier en daar wat te veel punten liggen voor een mooie 

eindrangschikking, de gedeelde 72e plek was hun deel met 5.5 punt. Maar 
dat het niet aan de inzet heeft gelegen is wel te zien aan de onderstaande 

foto van Thijs in opperste concentratie. 

 

8e Alblasserwaard toernooi Sliedrecht 
Published: Sunday, 25 March 2018 15:33 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 86 

Geen eremetaal in de Hoofdgroep voor de Dordtenaren, hetgeen op basis van de ratings ook niet verwacht 

mocht worden, maar wel in de andere groepen! Onze hoop in bange dagen, Johan van de Griend dus, keek toch 
tevreden terug (hij eindigde virtueel in de top 10): 

Ik ben tevreden met 3 uit 7. Winst tegen Peter van Veen en Kees van Toor (in de wedstrijd tegen Fianchetto 
werd het nog remise). Verder speelde ik remise tegen Niels Mijnster en Jerry van Rekom. Overigens is Niels 

Mijnster kampioen geworden. In een Sliedrechts onderonsje versloeg hij Wim Pool. Titelhouder Jan Jaap Janse 

begon met 3 nederlagen. Dat kon hij niet meer goedmaken. 
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De andere spelers van Dordrecht, Otto van Haren, Rick Jelier, Henk Barends en Hans Boersma hebben ook een 
leuke dag gehad. De eerste 3 daarvan behaalden zelfs zilver, een mooie plek aldus een bekende politicus 

afgelopen week. In ieder geval ging iedereen met een prijs naar huis. Ik kan vooruit met de doucheshampoo….. 

Hoofdgroep     :   5e    Johan van der Griend                3-7 

Groep 1        :   2e    Rick Jelier                         5-7 

Groep 2        :   2e    Otto van Haren                      5-7 

                   5e    Bert Dobber                    3-7 

Groep 4        :   6e    Hans Boersma                       3,5-7 

Groep 5        :   2e    Henk Barends                        5-7 

(Groep 5       :   8e    Ben van Bloppoel – Klockelaer       1-7) 

 

In totaal scoorde SCD 61% ….. dat is weleens beduidend minder geweest. 

 
Naschrift redactie: Wederom een door Sliedrecht vlekkeloos georganiseerd gezellig toernooi ! 

 

 

Dordtenaren weer veilig thuis na een prachtig TATA toernooi: Sunday, 28 January  

 

Onze matadoren zijn weer thuis. Na 10 dagen zware strijd zit het TATA Steel toernooi er weer op. Dit jaar deden 
Jacques en Iwahn mee in de derde klasse. En de rust en ambiance was kennelijk een extra impuls voor Jacques. 

Hij scoorde 6 uit 9 met 4 overwinningen en een TPR van 2110! De tweede plek komt hem ruim toe. 

Ook Iwahn speelde een heel mooi toernooi, dat werd afgesloten met een klinkende mataanval en een vol punt. 
Hij eindigde op de vierde plek met 5 punten. 2 overwinningen, 1 nederlaag en 6 remises en een TPR van 2006. 

In groep 4 speelde Johan uiteindelijk een goed toernooi. Hij begon moeizaam met 0.5 uit 2 won daarna nog 2 
keer en verloor er een en eindigde met 4 remises. Een gedeelde 3e plek met 50% was zijn deel met een TPR 

van 1907. De rest van de spelers kwamen iets minder goed uit de verf en moesten het met een aantal 

hoogtepunten stellen. Zo was de overwinning van Arie in de laatste ronde een uitstekende. Cor behaalde 3.5 
punt en werd 8e met een TPR van 1779 (8e in groep 4c). Ook Henk verzamelde 3,5 punten met een TPR van 

1786 (8e in groep 4D) en Arie had 4 punten. Arie hoeft daardoor, met een 6e plek, niet bang te zijn voor een 
plek in de 4e klasse van het toernooi van 2019. Hij behaalde een TPR van 1816. 

Drie keer ben ik gaan kijken en het was drie keer een waar schaakfeest. Hoe moet het zijn om daar aan mee te 
doen? De bovenstaande hoofdrol spelers weten het.... Maar nu weer gewoon terug naar de realiteit. Voor velen 

wacht komende week alweer een normale competitie wedstrijd. Wat Henk en Arie betreft hoop ik dat het 

voldoende inspiratie heeft gegeven voor een puike prestatie aanstaande dinsdag als we een stap in de goede 
richting naar het kampioenschap van de 2e klasse kunnen maken 

Een omissie: Johan won dagvierkamp overtuigend: Wednesday, 24 January 2018  

Onze Johan, die op dit moment op 50% staat in groep 4K, speelde al eerder vorige week een dagvierkamp. Ik 

had al doorgegeven dat Wouter zo'n vierkamp had gewonnen, maar had niet in de gaten dat ook Johan ook zo'n 
vierkamp had gespeeld. Daar werd ik gisteravond op de club op gewezen en het resultaat dat Johan daar 

behaalde is natuurlijk prima. Johan, gefeliciteerd met de eerste plek een vol punt voor op nummer 2. 

Hans Berrevoets voltooide het journalisten toernooi met een eindsprint van 2 uit 2 en deelde de 3e -5e plaats. 
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12e Hoogendoorntoernooi zit erop Published: Thursday, 28 December 2017 23:57 | Print | Email 

| Hits: 610 

Met 48 deelnemers waren er iets minder deelnemers dan vorig jaar, toen Schaakclub Dordrecht voor 

het eerst de organisatie op overnam. De gemiddelde rating was echter nu wel duidelijker hoger. 

De glorieuze winnaar van vorig jaar, Frans Konings, viel niet in de prijzen o.a. door een nederlaag 

tegen Niels Mijnster uit Sliedrecht. Die haalde de 3e prijs op uit handen van wedstrijdleider Anton de 

Maertelaere. Tweede werd zeer verrassend huisschaker Sander van Noort, inderdaad zoon van Wim. 

Marc Clijsen uit Tilburg (Stukkenjagers) won het toernooi, ongeslagen & breed lachend, met 6 uit 7. 

Naast hem afgebeeld staat de winnaar van de Winst/Verlies lijst en wel onze eigen lid Bert Dobber; hij 

eindigde zelfs in de Top 10 van het toernooi. Dat lukte ook Victor van Blommesteijn en de in topvorm 

verkerende John van de Laar trouwens, beide met een prima 5 uit 7.  

Speciale vermelding verdient ook de 50% van Bertus van Manen. De jeugdige Dana Verheij van 

Klimop won de ‘Klapper’ door clublid Hans Schreuder te verslaan. Tevens waren er nog 4 

waardebonnen prijzen voor nummers 11-21-31-41. Arjan van de Leij haalde de 1e op tot vermaak van 

enkele toeschouwers, huisschaker Antoine Verhoeven de 2e, Pim Kleinjan de 3e en de laatste was voor 

onze grote Papendrechtse vriend, inderdaad Jack de Ruyter. 

Ook de rode lantaarn, trouwe huisschaker René Kooijmans, ging niet zonder lege handen naar huis. 

 
                  Winnaar Marc                                  Topper Bert          Jeugd winnaar Dana  

Zo kwam er een eind aan een prima tweede aflevering in de Crabbehoeve na een moeizaam begin 

aangezien de aanmeldingen pas op het laatste moment begonnen binnen te stromen bij coördinator 

Kees van ’t Hoff. Dat is echter een trend van de laatste jaren. We danken onze vrienden uit Tilburg 

voor hun strerke en altijd aimabele deelname. Ook de bronzen medaille van latere Alblasserwaard 

toernooi winnaar Niels Mijnster uit Sliedrecht is een mooie affiche van dit toernooi. De eindstand: 
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Nr Rating 12 e Pank Hoogendoorn club pt wp rating

1 2 Mark Clijsen Stukkenjagers 6 32,5 2103

2 12 Sander van Noort thuisschaker 5,5 29 1850

3 4 Niels Mijnster Sliedrecht 5,5 28,5 2020

4 1 Frans Konings Stukkenjagers 5,5 27 2204

5 9 Wijnand Rijnders Overschie 5 30,5 1891

6 6 Manfred Kindt Schaakmat Westland 5 28,5 1938

7 16 Victor van Blommestein Dordrecht 5 28 1808

8 21 John van der Laar Dordrecht 5 24,5 1754

9 25 Bert Dobber Dordrecht 4,5 32 1665

10 8 Youri Gerritse Paul Keres 4,5 31 1892

11 3 Arjan van der Leij Messemaker 4,5 29,5 2033

12 18 Jaap van den Berg Promotie 4,5 26,5 1799

13 10 Gijs van Dongen Scheve Toren 4,5 24 1858

14 24 Maarten Werkhoven Stukkenjagers 4 29,5 1672

15 5 Frans Vreugdenhil Schaakmat Westland 4 28,5 2003

16 14 Arend Bongers RSR/Ivoren Toren 4 27 1832

17 17 Johan van de Griend Dordrecht 4 27 1802

18 11 Paul de Freytas Shah Mata 4 25,5 1851

19 7 Marcel Pluymert Dordrecht 4 25,5 1928

20 23 Kees van 't Hoff Dordrecht 4 25 1723

21 27 Antoine Hoevenaren thuisschaker 4 24 1650

22 30 Thijs van Hoek Dordrecht 4 22,5 1640

23 40 Bertus van Manen Dordrecht 3,5 28 1506

24 15 Aat Liefbroer Rivierenland 3,5 27 1820

25 38 Rick Jelier Dordrecht 3,5 25,5 1549

26 37 Anne van der Kooij thuisschaker 3,5 20,5 1550

27 33 Han Everaars Nieuwerkerk 3,5 19,5 1624

28 41 Minas Avedissian Messemaker 3 26 1476

29 39 Wim Bergers Scheve Toren 3 25,5 1524

30 28 Gerard Kastelein Erasmus 3 24 1645

31 20 Pim Kleinjan Erasmus 3 23,5 1788

32 29 Sam van Dongen Overschie 3 23,5 1643

33 19 Wouter de Bruin Dordrecht 3 23 1790

34 13 Kees van Oosterom Shah Mata 3 22,5 1832

35 26 Wiek van Leeuwen Staunton 3 22,5 1650

36 32 John van Waardenberg Willige Dame 3 20 1625

37 31 Hans Schreuder Dordrecht 3 17,5 1639

38 47 Dana Verheij Klim-op 2,5 27 1112

39 35 Ton Hobé Dordrecht 2,5 24,5 1567

40 36 Teus Slotboom Dordrecht 2,5 21 1565

41 46 Jack de Ruijter Pascal 2 19,5 1171

42 22 Wim van Noort Dordrecht 2 18,5 1752

43 42 Patrick Poots thuisschaker 2 18 1445

44 34 Gert Zwartjes Dordrecht 2 17,5 1592

45 43 Nathan van Waardenberg thuisschaker 1,5 21 1400

46 44 Henk Barends Dordrecht 1,5 18,5 1331

47 45 M Verheij thuisschaker 1 17,5 1200

48 48 R.Kooymans thuisschaker 0 18,5 1100

168 1684  
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Tweede editie Merwede Jeugdschaakcompetitie van start! (Wouter de Bruin) 
Published: Monday, 12 March 2018 22:22 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 162 

De tweede editie van de Merwede jeugdschaakcompetitie ging afgelopen vrijdag van start. Omstreeks kwart 

over zeven schudden 64 spelers elkaar de hand, waarna de strijd op 64 velden kon beginnen. 

De regionaal befaamde jeugdschaak competitie wordt georganiseerd door een vijftal verenigingen: Dordrecht, 

Giessen/Linge, Pascal, Sliedrecht en Meerkerk. Speellocatie voor de eerste avond was Sliedrecht. De tweede 
avond vind plaats op 20 april in Papendrecht waarna de afsluitende avond op 25 mei in Sliedrecht is. 

Nieuw deze avond was dat matchpunten doorslaggevend zijn voor de stand, voorheen werden bordpunten 
geprioriteerd. Dit leidde op de eerste speelavond in elk van de vier poules tot spannende teamstrijd. In poule 1 

was Pascal 1 het sterkste team met 6 matchpunten, drie keer winst! Sleeuwijk 1 en Giessen/Linge 1 mogen het 

de volgende keer weer in deze poule proberen. Voor Dordrecht 1 viel het doek, ze werden vierde en mogen de 
volgende speelavond een niveau lager aantreden in poule 2. Sliedrecht 1 was op de laatste avond van de eerste 

editie verrassend vierde geëindigd en gedegradeerd naar poule 2. De vier Sliedrechtse spelers wisten poule 2 te 
winnen en mogen de volgende keer weer de strijd aan op het hoogste niveau. Sleeuwijk 3 werd in poule 2 

vierde en gaat naar poule 3. In poule 3 won Meerkerk 1, Sliedrecht 2 werd laatste. In poule 4 won Meerkerk 2. 

De spelers en organisatoren mogen terugkijken op een zeer geslaagde openingsavond van de tweede editie van 
de Merwede jeugdschaakcompetitie. Het enthousiasme en plezier voor het schaakspel bij kinderen, ouders en 

jeugdleiders was groots in de speelzaal en in de auto’s op weg naar huis. 

Foto's van deze avond zijn te vinden op https://www.flickr.com/gp/155966822@N05/5HM12R 

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

Sportboulevard groot succes 
 
Op uitnodiging van de Gemeente gaf Schaakclub Dordrecht voor de eerste keer acte de préséance aan de 
presentatie van sporten in het kader van ‘Dordt fit’ en dat voor de jeugdigen van zeg 4 tot 8 jaar. Van ons was 

de externe jeugdcommissie aanwezig zijnde Wouter de Bruijn, Ton Slagboom en Dick de Otter. Wouter en Ton 
waren de volle 4 uur bezig om de jeugdigen te zien ravotten op het grote schaakbord (geleend van Het Open 

Hof, waarvoor dank) en daarbij van advies te voorzien. Wouter bleek daarin een meester en gaf ook zelf nog 

een potje schaak weg op een ‘echt’ bord, geflankeerd door een ‘echte’ ouderwetse Koopmans klok… 
Ton deed ondertussen aan PR, noteerde E-mails van de ouders en probeerde in de ochtend de koffie te scoren. 

Dat viel niet mee, het enige smetje op deze door Optisport prima georganiseerde dag met liefst 175 jeugdigen! 
 

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/537-tweede-editie-van-de-merwede-jeugdschaakcompetitie-van-start
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/537-tweede-editie-van-de-merwede-jeugdschaakcompetitie-van-start?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=a3f3e3ad7c10f34974cb4d78cca2e54033b8488f
https://www.flickr.com/gp/155966822@N05/5HM12R


5.MEDIA 
 

Geslaagd feest bij Schaakclub Dordrecht 

 

DORDRECHT – Schaakclub Dordrecht vierde 

afgelopen zaterdag 3 maart zijn 130-jarig 

bestaan. Seniorenleden, partners, jeugdleden en 

ouders waren van de partij. De speciaal voor die 

gelegenheid ingestelde jubileumcommissie had 

een aantrekkelijk programma samengesteld. Zo 

werd er een Pubquiz gehouden en kon de jeugd 

proberen internationaal meester Mark 

Timmermans te verslaan. Sportwethouder 

Rinette Reynvaan was te gast en ontving van de 

schaakvereniging een oorkonde voor vrij toegang 

tot de wekelijkse clubavond. (Foto’s: Thymen 

Stolk) 

 
 

 

 
 
 

,Schaakclub Dordrecht brengt schaaksport  
dichter bij de Dordtenaar” 

  
door Hans Berrevoets 07.03.18                                                       tomsschaakboeken.nl 
 
“Schaakclub Dordrecht zet zich positief en actief in om de kracht en het belang van de 

schaaksport steeds dichter bij de Dordtenaar te krijgen. De schaakclub is er ook voor 

iedereen en er is toekomst voor het schaken.” 
Dit compliment geeft wethouder van sport, Rinette Reynvaan, in een voorwoord van het jubileum clubblad van 

de schaakvereniging. 

 
Met de speciale uitgave wordt het 130-jarig bestaan vanaf 1888 luister bij gezet. De wethouder noemt de lengte 

van het jubileum voor de vereniging ook zeer bijzonder. Maar weinig  sportclubs, die in de negentiende eeuw 
werden opgericht, hebben de tand des tijd doorstaan. 



De wethouder kijkt ook vooruit met een trots gevoel naar de schaakclub, die thans in 
de Crabbehoeve in Crabbehof is gehuisvest. Daarom wens zij de vooral ook schaakplezier toe. In het clubblad 

1888-2018, waarvan bestuurslid Ton Slagboom de gangmaker was, voorspelt voorzitter Arend 

van Grootheest dat het 250 jarig bestaan zeker mogelijk moet zijn, want de schaaksport is immers een mooi 
spel. ,,Tegen de landelijke trend in zijn we in staat om honderd leden een plezierig tijd verdrijf te bieden". Dat 

gebeurt dan elke dinsdagavond. 
 

In 1888 behoorde N.Roodenburg tot de zes oprichters van de club, die 29 februari wel een aardige datum 

vonden. In stijl met de historie heeft het clubblad dan ook 29 februari 2018 als datum meegekregen. De 
schaaksport in de stad gaat al langer mee dan 130 jaar, volgens een promotieonderzoek naar de ontwikkeling 

van de schaaksport in de negentiende eeuw.   De schaakclub en de schaaksoos met koffiehuisschaak waren dan 
de voertuigen van de sport. 

  
Nog steeds is dat te herkennen in de organisatievormen van het schaken in de stad. 

 

De Willige Dame, opgericht in 1983, is meer een schaaksoos. Dat blijkt ook uit de tekst die in de komende 
sportgids van de gemeente Dordrecht komt te staan. De Willige Dame weet na een tijdperk in poffertjessalon 

Visser (1987-2015) nog regelmatig tien partijen op het speelschema te krijgen in de Lutherse kerk in hartje 
Dordrecht. Willem Platje verzorgt een website, die volgens sommige volgers soms ook schaakliteratuur oplevert. 

De overdagclub de Klockelaer noemt zich ook een club, maar stelt het onderlinge contact meer voorop dan de 

verdeling van de punten.  Bij Dordrecht zijn alle elementen wel herkenbaar in het DNA. Voorzitter 
Van Grootheest wijst erop dat de vereniging ook betrokken is bij het wel en wee van de leden. 

 
Daarom worden de vier nog levende ereleden in het blad met eer genoemd. Zo krijgt de betekenis van  Leo 

Jansen, Peter van der Laars, Adri Timmermans en Gert Zwartjes weer een omlijsting. De club geeft wel aan dat 
in 2017 de ereleden Jan Flach en Adri van de Willigen zijn overleden. Het verleden is zeker in een historisch 

clubblad niet vergeten. 

 
Speciale aandacht in het blad krijgt John. A.M. Janssen (1949-2014). Hij was bijna 25 jaar penningmeester van 

schaakclub Groothoofd (1978-2002) en begeleidde de integratie van deze vereniging in Dordrecht. Hij behoort 
ook tot de drie ereleden, die voor de geschiedenis van Groothoofd in de archieven staan. 

  

Schouwburg Kunstmin krijgt in het jubileumblad ook aandacht, want in 1958 werd het 70-jarig bestaan daar 
gevierd met het open-kampioenschap van Nederland. De Dordtse dichter C.Buddingh'  deed er ook mee en 

scoorde in een tienkamp 9 uit 9. Buddingh' behoort tot de vier zonen van Dordrecht, die als geboortejaar 1918 
delen. Schaakclub Dordrecht wil aan de schaker Buddingh' aandacht gaan besteden. 

In het clubblad halen ook oud-leden herinneringen op, die beginnen in de jaren veertig van de vorige eeuw. 

Hein van de Berg, die in 2017 overleed, kijkt terug op het jaar 1952. Toen gingen de verenigingen Dordtse 
Schaak Club (DSC) en ODI samen in het veel sterkere schaakclub Dordrecht. Volgens Van den Berg was DSC 

wel toen een herenclub . waarvan tien leden in het onderwijs werkzaam waren. Stoffel Bakker, een naam in 
Krispijn als directeur van de Da Costaschool was de voorzitter en J.M. Verkerk beeldbepalend als secretaris en 

later ook intern wedstrijdleider. Verkerk, zo complimenteert Van den Berg nog, zorgde bij het jeugdschaak rond 
1952 wel voor de orde.  

 

Schaken heeft als kracht, dat het een leven lang 
mee gaat. Daarom staat er ook een top drie in 

het blad genoemd van schakers, die nog steeds 
actief zijn. Henk Timmerman is daarop nummer 

1. Hij is al 55 jaar lid van de club, waarvan zijn 

neef Mark als internationaal schaakmeester (IM) 
het sportieve boegbeeld is. Conchita Dwars is het 

betrouwbare gezicht van het damesschaak en 
heeft al 48 jaar haar contributie betaald. Bertus 

van Maanen, ook bekend bij de Klockelaer, draait 
al 42 jaar volgens de clubtelling mee. 

  

Het buitengewoon fraaie-met grote inzet van o.a. 
Ton Slagboom tot stand gekomen-is hier te lezen.  



Elftal schaakclub Dordrecht naar Tata Steel Chess 
ma 15 jan 2018, 11:09  Ton Slagboom. (foto: pr)                                                                                                    Hans Berrevoets 

 
DORDRECHT - Een record in de geschiedenis van schaakclub Dordrecht. Een elftal van de vereniging doet mee 

aan het internationale Tata Steel chess in de badplaats Wijk aan Zee. In het verleden was het in Nederland al 
wereldberoemd als het Hoogoven-schaaktoernooi. Het toernooi wordt momenteel gehouden. 

Bestuurslid van sc. Dordrecht, Ton Slagboom, is blij met het record, maar is niet helemaal verbaasd. ,,Het 
schaken groeit en bloeit weer in Dordrecht en omgeving. De mensen hebben er zin in om meer te doen dan 

alleen actief te zijn op hun eigen club dag bij Dordrecht, de Willige Dame of de Klockelaer". Slagboom geeft als 

schaakpromotor bewust een opsomming van de schaakorganisaties, die de sport dienen. 

Zo zal Dordrecht 130 jaar eigen clubhistorie begin mei luister bij zetten met een schaakreis naar de partnerstad 

van Dordrecht, Hastings! De banden op schaakgebied werden al zeventig jaar geleden in Engeland gelegd door 
schakers zoals Van Donk en Hoogendoorn die in Hastings al successen boekten. Als kampioenen van de stad 

Dordrecht werden zij speciaal uitgenodigd. 

Volgens de moderne schaakvisie gaat het bij de schaaksport meer dan alleen denken. ,,Schaken is meer dan 
schaken, maar ook gezellig", aldus Slagboom, die ook de denksportbelangen heeft behartigd in de gemeentelijke 

sportraad. Vanuit die deskundigheid is Slagboom ook lid van het Programma Beleid Orgaan (PBO) van de lokale 
omroep RTV Dordrecht. 

Slagboom geeft ook lezingen - op verzoek - over de schaaksport. Volgens historisch onderzoek is de sport al 
vanaf ergens 1847 zichtbaar is in de binnenstad van Dordrecht. Café Central aan het Scheffersplein was een 

bekende plek. Zo werd in een sfeer van een sociëteit ook de basis gelegd voor schaakclub Dordrecht dat 29 

februari 1888 als geboortedatum heeft. De Willige Dame heeft 1983 als geboortedatum en de Klockelaer is bijna 
veertig jaar oud als enige dagclub op het eiland van Dordrecht. 

Schaken kent verschillende vormen. 

De elf schakers van de vereniging komen in Wijk aan Zee in verschillende toernooivormen uit, zoals de 

tienkampen, de vierkampen en het kampioenschap voor journalisten. Kees van 't Hoff, Johan van de Griend, 

Henk Timmermans, Arie van Heeren, Jacques Hennekes, Iwahn Apon, Joop de Jong, John van der Laar, Wouter 
de Bruin, Cor Oliemans en Hans Berrevoets komen minstens drie partijen en soms zelf twaalf keer achter het 

schaaksport in actie. 

De speelzaal is de rest van het jaar sporthal de Moriaan en voor de schaaksport in januari geheel omgebouwd. 

Vanaf 1938 bestaat het internationaal toernooi al en op schaakgebied heeft het wereldfaam. De resultaten van 

de Dordtse spelers worden op de voet gevolgd door Tomschaakboeken.nl en op de website van schaakclub 
Dordrecht. Volgens Slagboom internet voor de schaken een zeer belangrijk communicatiemiddel want 

wereldwijd worden de partijen van de grootmeesters in Wijk op Zee op de voet gevolgd. 

Reageer als eerste - STEM VAN DORDT 

 

Aanschaf klokken uit Fonds 

Dankzij de gulle gift van de vorig jaar helaas overleden oud-kampioen 

van SCD (in 1956) heeft het bestuur een kist met klokken en 

inscriptie gekocht. Mevr. van de Berg wordt van het wel en wee van 

onze club (en met name Leo Jansen) op de hoogte gehouden en zij 

waardeert dat op buitengewone wijze. Het overblijvende gedeelte van 

de nalatenschap is een Fonds gestort, waaruit nog leuke dingen 

gedaan kunnen worden. Uiteraard is het een ieder vrij om te storten! 

 



6. DIVERSEN 

Prachtige zonnige zondag 

Afgelopen zondag tijdens het evenement Dordt Fit bemande Schaakclub Dordrecht een markkraam op de 
Sarisgang. Het werd een schitterende middag, niet alleen door het mooie weer maar ook door de vele aanloop 
van jong tot oud vanaf het prille begin tot het opruimen van de (3) borden, stukken en klokken. 
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Rick Jelier mocht om even na 12 uur de spits afbijten. Hij trof het gelijk, want de jongedame uit Roosendaal 
bleek aan het NK meegedaan te hebben.... Even later schoven Wouter de Bruin en Jacques Hennekes aan. Ze 

hadden hun handen meer 
dan vol en hadden amper 
tijd om hun lunchpakketten 
te verorberen cq de 
nadorst te lessen. Jacques 
was bovendien niet te 
beroerd om cameraman 
Fokko van RTV Dordrecht 
snedig van repliek te 
dienen op de vraag: 'Is 
schaken wel een sport?'. In 
de namiddag schoven ook 
de 'kroegtijgers' Edward en 
Lennarth aan; bovendien 
zagen we o.a. Johan v.d. 
Griend, Gerard Braat, Hein 
v.d. Wal en Klockelaer Kok 
Kraaijeveld aan de kraam 
verschijnen voor een potje 

(praat dan wel schaak). Allen bedankt. NB: Complimenten aan de organisatie (Zoë en Ifor) en de winkeliers. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/581-prachtige-zonnige-zondag
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/581-prachtige-zonnige-zondag?tmpl=component&print=1&layout=default
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/nl/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=ea73ceef9fb52279bef314596282ecf23fe11bf3


School Vest vierde Schaakschool van Nederland 

 

 

DORDRECHT – Al vele jaren 

wordt er op School Vest na 

schooltijd door Gerard Braat 

schaakles gegeven en dat begint 

zijn vruchten af te werpen. Tot 

voor kort gaf Sicco Verwer daar 

ook les en hij stelde een 

schaakteam samen, bestaande 

uit Dana Verheij, Mees van 

Batenburg, Oscar Verwer en 

Caia Rijnders, dat op 7 april in 

Capelle aan den IJssel onder zijn 

leiding ongeslagen 

basisscholenkampioen van de Rotterdamse Schaakbond werd. Daarmee verwierven ze een plek voor deelname 

aan het NK schaken voor schoolteams basisonderwijs algemeen, dat dit jaar op 2 en 9 juni in Gouda gehouden 

werd. Aan de voorronden in het land deden meer dan 10.000 kinderen mee, waarvan uiteindelijk veertig teams 

naar Gouda af mochten reizen. De opening van het toernooi werd verricht door Anish Giri, één van de beste 

schakers van Nederland en tevens een top tien wereldspeler die de eerste zet deed op het bord van School 

Vest. De eerste dag werden er zes ronden gespeeld en was de tussenstand aan het einde van de dag voor het 

Dordtse team een twaalfde plaats. Afgelopen zaterdag werden er nog vijf ronden gespeeld, waarvan de eerste 

twee eindigden in gelijkspel, maar de laatste drie ronden werden allemaal gewonnen. Uiteindelijk resulteerde 

dit in een prachtige vierde plek. Wat het extra bijzonder maakt is de jonge leeftijd van de spelers van het team: 

11, 9, 9, en 8 jaar oud. Dat belooft nog wat voor de komende jaren! 

 
Sponsoractie bij de Plus geslaagd 

 
Net als vorig jaar wist SCD voor haar jeugd wat 

binnen te sprokkelen. Met het oog op de nieuwe 
Privacy wetgeving (uit dat fijne Brussel) is de 

fotograaf gelukkig per ongeluk zelf in beeld 
gekomen….Ben is er blij mee! 
 
Koningsmatch 

Schaken Voor het eerst 

heeft SCD ingeschreven 

voor een match met een 

school. De Horizon in het 

Centrum heeft gereageerd 

en we zullen daarmee snel 

in gesprek gaan. 

 

 



SCHAKEN IN DE STADSPOLDERS 

Tijdens een zonnige woensdagmiddag op het van Eesterenplein schoven 2 ‘toezichthouders’ op verzoek van 

onze PR-man aan. Ook stemden ze toe in onderstaande foto, dat is tegenwoordig verplicht vanuit Brussel…: 

 

   

BUDDINGH’ 100 jaar 7 Augustus in de Bibliotheek: Spekkie aan het schaken….niet met Blekkie 


