
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio                       

 
                                                                     N. Roodenburg, medeoprichter 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
,   

                           

                                                           

 

 

 

CLUBBLAD ‘SCHAKEND DORDRECHT’ 
 

Jaargang 77 / Digitaal no. 19      
 

Winter 2022 
JUBILEUM 29-02-2023 

 

Uitgave bestuur SCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bestuur SCD 

 

Arend van Grootheest – voorzitter 

Erwin van Wingerden   - secretaris                            

Ben Sitton    - penningmeester  

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Lennard den Boer   - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct  

    

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen   - jeugd coördinator 

Wouter de Bruin          - pentachess, ict 

John v.d. Laar    - wedstrijdleider 

Anton de Maertelaere  - wedstrijdleider 

Adri Timmermans   - webmaster 

 

ERELEDEN: ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES 
 

Teamcaptains: KNSB-1: Adri Timmermans RSB-1: John v.d. 

Laar, 2.Timon de Geus 3. Anton de Maertelaere. 4-tal RSB: 

Edward de Vries 

 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 95 leden, waarvan 65 

senior leden en ca. 30 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een 

van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond. 
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Voor (woord) Voor (zitter)                                                 Arend van Grootheest 

2023, Een nieuw schaakjaar is inmiddels gestart. 

Nadat we het jaar 2022 op passende wijze met een wijn-oliebollen-rapidtoernooi af konden sluiten is de eerste 

competitieronde alweer gespeeld. Ondanks vakantie of andere reden van verhindering waren beide speelzalen 

op de eerste dinsdag van dit jaar alweer redelijk gevuld. 
 

Trouwens mooi om te zien dat schakers achter de bar ook heel andere talenten blijken te hebben.  
 

Ja we kunnen nog steeds terecht in de vertrouwde Crabbehoeve. Dat zal zeer waarschijnlijk ook het 

eerstvolgende seizoen kunnen. Voor de stichting Crabbehoeve is nog geen zekerheid of zij na maart 2024 in het 
gebouw terecht kunnen. Zij zijn daarbij afhankelijk van besluitvorming door de eigenaar, de gemeente 

Dordrecht. Het bestuur is bereid de Stichting te steunen, voor zover nodig, om te pleiten voor behoud van de 

ruimte, of indien het niet anders kan een vervangende locatie. 
 
De interne competitie is qua aantal deelnemers weer op het niveau van voor Corona. Er zijn leden afgehaakt 

maar gelukkig stromen nieuwe leden toe. Op dit moment hebben we ruim 65 senioren leden. Let wel het 
jongste senioren lid is 16 jaar. De jeugd blijft schaken aantrekkelijk vinden. Jeugdleiders Wouter, Martijn en Tim 

weten met begeleiding van een enkele ouder de kinderen goed wegwijs te maken in het spel. Er zijn avonden 
met 25 spelers geteld. Een compliment voor de leiders is op zijn plaats! 

 

De externe competitie, zowel landelijk als RSB, is volledig opgestart. Het aantal deelnemende teams is wel 
beduidend lager. Ook de samenstelling van de teams is vergeleken met eerdere jaren behoorlijk gewijzigd. We 

kunnen zeker op het hoogste niveau wel enkele sterkere spelers gebruiken. Het bestuur zou graag zien dat 
enkele oud- (of nieuw-?) spelers deel willen nemen aan het eerste team. 

 

We zijn blij dat de leden van onze levendige vereniging wekelijks bij elkaar kunnen komen. Om te spelen op een 
voor ieder passend niveau maar ook om de onderlinge gesprekken (eveneens op passend niveau). 

Het gaat natuurlijk ook om de externe activiteiten en de vaak spannende strijd door teams geleverd tegen 
andere verenigingen. 

 

Bijzonder dit jaar is dat de schaakclub Dordrecht 135 jaar bestaat. Diverse leden zijn druk bezig met de 
organisatie om vanaf 28 februari dit moment te vieren met leuke activiteiten. Zie elders in dit blad voor het 

programma.  
Speciaal onderdeel is de reis van ruim 15 leden naar Varna in Bulgarije eind maart. Varna is zusterstad van 

Dordrecht. De vanwege Corona gecancelde trip kan nu als het goed is wel doorgaan.  
 

Heel fijn dat diverse leden zich inspannen voor de vereniging. Speciaal dank aan de teamleiders, 

wedstrijdleiders, barvrijwilligers en deelnemers aan diverse commissies. 
 

Namens het bestuur wensen wij u een gezond 2023 en ook voor ieder een goed en plezierig schaakjaar! 
 

Arend van Grootheest 



JUBILEUM 135 Jaar SCHAAKCLUB DORDRECHT            

29 Februari 2023 is alweer het volgende Lustrum van de in 1888 opgerichte 

Schaakclub Dordrecht en zijn we 135 jaar jong. Het bestuur en de organisatie 

nodigt jullie uit voor de volgende ‘3-traps raket’ met activiteiten:           

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

DINSDAGAVOND 28 FEBRUARI Feestelijke avond op de Crabbehoeve 

• 18.30 - 19.30 uur : Jeugd Simultaan Internationaal meester Mark Timmermans. 

• 20.00 - 21.30 uur : Ludieke sessie met o.a. spreekstalmeester Hans Berrevoets. 

• 21.30 - 23.30 uur : Samenzijn met o.a. ‘slide-show’ historie SCD Ton Slagboom. 

Uiteraard zal op deze informele avond ruim gelegenheid zijn voor het ‘Hapje-drankje’. 

ZATERDAGMIDDAG 4 MAART  

Stadswandeling+ in de Binnenstad Dordrecht  

• 14.30 – ca. 15.45 uur Stadswandeling met gids langs historische e.a. schaakplekken. 

• Ca. 15.45 - 17.00 uur Informeel afsluiting met een 

‘versnapering’ in het Magazijn, Voorstraat. 

BEZOEK VARNA, BULGARIJE 25 - 27 Maart met Schaaktoernooi op Zondag 26 Maart.                       

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

Verdere berichtgeving volgt via ons secretariaat per E-mail (voor sommigen post), het Digi                 

c.q. Jubileum blad nr.19, Januari 2023 en uiteraard op onze  www.schaakclub-dordrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto Jubileum 2017  Crabbehoeve, links Peter v.d. Laars+ & Rinette Reynvaan                   

Het organisatie comité, Victor Koppelaar / Jan Willem Versloot / Ton Slagboom Januari 2023 

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


1.Interne Competitie                                   IWL Henk Timmermans 

Een mooie najaar competitie hebben we net achter de rug. Elke clubavond zo’n 40 spelers in de Crabbehoeve, 

doorgestroomde jeugd, nieuwe aanwas en zeker ook de verbetering website van pensionado Adri Timmermans! 

 
 
Lennard den Boer bleef royaal aan kop met de Competitiepunten, De W/V verlies lijst is interessanter: 
Gewonnen door de jeugdige Matthijs, brons voor zijn vader en Bjorn daartussen met een zilveren plek. 

Najaarscompetitie 2022, na ronde 11

Clubrating Winst & Verlies Competitiepunten

Nr Naam ELO Nr Naam Punten Nr Naam CP Punten Partijen %

1 Timmermans, M.A. (Mark) 2331.0 1 Velde (j), M. van de (Matthijs) 179.7 1 Boer, L. den (Lennard) 2160.3 4.5 6.0 75.0

2 Boer, L. den (Lennard) 2194.4 2 Mol (j), B. (Bjorn) 126.6 2 Pluymert, P.W. (Piet) 1993.3 3 6.0 50.0

3 Hennekes, J. (Jacques) 2119.1 3 Velde, H. van de (Harrie) 120.1 3 Hennekes, J. (Jacques) 1992.2 2 5.0 40.0

4 Wilde, R. de (Rik) 2088.8 4 Verhaar, N. (Niels) 114.2 4 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1984.3 4.5 8.0 56.3

5 Pluymert, P.W. (Piet) 2016.3 5 Schreuder, P.J. (Hans) 103.7 5 Sitton, B. (Ben) 1978.5 6.5 10.0 65.0

6 Sitton, B. (Ben) 1973.1 6 Prijs, X. (Xander) 99 6 Oliemans, C. (Cor) 1927.9 3.5 6.0 58.3

7 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1908.0 7 Rijneveen, M. (Martijn) 93.3 7 Koppelaar, V. (Victor) 1912.3 3 6.0 50.0

8 Koppelaar, V. (Victor) 1906.7 8 Grootheest, A. van (Arend) 81.9 8 Jong, J. de (Joop) 1900.8 5 9.0 55.6

9 Jong, J. de (Joop) 1899.8 9 Groot, B.D. (Dick) 81.5 9 Griend, J. van de (Johan) 1891.7 6.5 11.0 59.1

10 Griend, J. van de (Johan) 1885.2 10 Versloot, J.W. (Jan Willem) 74.9 10 Timmermans, A.L. (Adri) 1860.2 4.5 8.0 56.3

11 Keeken, R. van (Roland) 1882.0 11 Laar, J.C.A. van de (John) 74.3 11 Laar, J.C.A. van de (John) 1845.7 4.5 8.0 56.3

12 Oliemans, C. (Cor) 1839.5 12 Timmermans, A.L. (Adri) 67.6 12 Boer, M.F. den (Marcel) 1824.9 3.5 6.0 58.3

13 Slagboom, T. (Ton) 1824.0 13 Pluymert, M. (Marcel) 64.4 13 Berrevoets, H. (Hans) 1808.8 5 11.0 45.5

14 Timmermans, A.L. (Adri) 1818.1 14 Sitton, B. (Ben) 59.2 14 Rijneveen, M. (Martijn) 1796.6 3 5.0 60.0

15 Berrevoets, H. (Hans) 1815.1 15 Oliemans, C. (Cor) 52 15 Blommestein, V. van (Victor) 1782.3 2.5 7.0 35.7

16 Laar, J.C.A. van de (John) 1812.5 16 Wingerden, E. van (Erwin) 50.2 16 Bruin, W.J. de (Wouter) 1760.5 2.5 8.0 31.3

17 Boer, M.F. den (Marcel) 1810.3 17 Noort, W. van (Wim) 38.5 17 Pluymert, M. (Marcel) 1753.1 3 5.0 60.0

18 Blommestein, V. van (Victor) 1800.8 18 Boer, M.F. den (Marcel) 38.1 18 Geus, T. de (Timon) 1740.8 2.5 5.0 50.0

19 Geus, T. de (Timon) 1796.3 19 Zuhairy al, R. (Rany) 35.5 19 Timmermans, H.J. (Henk) 1723.0 2.5 6.0 41.7

20 Bruin, W.J. de (Wouter) 1764.9 20 Vries, E. de (Edward) 32.8 20 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1698.3 1 7.0 14.3

21 Dwars, C. (Conchita) 1743.0 21 Griend, J. van de (Johan) 32 21 Verhaar, N. (Niels) 1686.5 5 7.0 71.4

22 Veen, M van der (Michiel) 1739.1 22 Hoff, C.D. van 't (Kees) 21.2 22 Noort, W. van (Wim) 1685.6 4.5 7.0 64.3

23 Noort, W. van (Wim) 1734.3 23 Tinke, G.J. (Gert-Jan) 20.3 23 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1681.6 4.5 7.0 64.3

24 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1712.9 24 Boer, L. den (Lennard) 18.3 24 Veen, M van der (Michiel) 1674.3 4 7.0 57.1

25 Timmermans, H.J. (Henk) 1692.8 25 Vliet, W. van (Wim) 12.5 25 Velde, H. van de (Harrie) 1670.1 5 8.0 62.5

26 Rijneveen, M. (Martijn) 1673.2 26 Hof, W. van 't (Walter) -9.4 26 Dwars, C. (Conchita) 1669.9 3.5 8.0 43.8

27 Verhaar, N. (Niels) 1666.0 27 Zwartjes, G. (Gert) -10.2 27 Wingerden, E. van (Erwin) 1654.2 2.5 4.0 62.5

28 Hobe, T. (Ton) 1664.2 28 Sprangers, R. (Rob) -10.6 28 Grootheest, A. van (Arend) 1646.3 3.5 6.0 58.3

29 Pluymert, M. (Marcel) 1658.3 29 Veen, M van der (Michiel) -12.1 29 Heeren, A. van (Arie) 1617.4 2 7.0 28.6

30 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1654.3 30 Koppelaar, V. (Victor) -12.7 30 Schreuder, P.J. (Hans) 1617.2 5 8.0 62.5

31 Heeren, A. van (Arie) 1640.5 31 Jong, J. de (Joop) -14.9 31 Groot, B.D. (Dick) 1598.0 5 8.0 62.5

32 Velde, H. van de (Harrie) 1608.1 32 Geus, T. de (Timon) -15.8 32 Hobe, T. (Ton) 1582.5 2 6.0 33.3

33 Wingerden, E. van (Erwin) 1587.2 33 Pluymert, P.W. (Piet) -16.8 33 Zwartjes, G. (Gert) 1534.3 4 7.0 57.1

34 Zwartjes, G. (Gert) 1567.7 34 Monster, H. (Henk) -22.8 34 Prijs, X. (Xander) 1527.5 6 10.0 60.0

35 Grootheest, A. van (Arend) 1561.6 35 Berrevoets, H. (Hans) -27.7 35 Maertelaere, A. de (Anton) 1512.5 2 7.0 28.6

36 Maertelaere, A. de (Anton) 1556.3 36 Aarden, J.A. (Joppe) -27.8 36 Slotboom, T. (Teus) 1482.0 1.5 5.0 30.0

37 Groot, B.D. (Dick) 1524.4 37 Timmermans, H.J. (Henk) -31.8 37 Velde (j), M. van de (Matthijs) 1411.4 7 10.0 70.0

38 Schreuder, P.J. (Hans) 1514.4 38 Nugteren, D. (Dik) -32.7 38 Nugteren, D. (Dik) 1408.7 4.5 10.0 45.0

39 Bonninga, A. (Anko) 1487.4 39 Slotboom, T. (Teus) -37.8 39 Monster, H. (Henk) 1405.5 3.5 8.0 43.8

40 Prijs, X. (Xander) 1435.1 40 Blommestein, V. van (Victor) -43 40 Landsmeer, P. (Paul) 1334.2 4 10.0 40.0

41 Haren, O.C. van (Otto) 1416.7 41 Bruin, T. de (Tim) -51.3 41 Vliet, W. van (Wim) 1328.6 4.5 8.0 56.3

42 Slotboom, T. (Teus) 1416.1 42 Dubbeld, J. (Joran) -51.7 42 Dubbeld, J. (Joran) 1327.8 2.5 8.0 31.3

43 Nugteren, D. (Dik) 1414.3 43 Hobe, T. (Ton) -55.1 43 Vries, E. de (Edward) 1269.4 5.5 10.0 55.0

44 Monster, H. (Henk) 1404.3 44 Bruin, W.J. de (Wouter) -66 44 Hof, W. van 't (Walter) 1190.6 2 4.0 50.0

45 Landsmeer, P. (Paul) 1395.4 45 Dwars, C. (Conchita) -69.3 45 Sprangers, R. (Rob) 1189.4 1 3.0 33.3

46 Velde (j), M. van de (Matthijs) 1341.5 46 Maertelaere, A. de (Anton) -71.7 46 Tinke, G.J. (Gert-Jan) 1170.3 1 1.0 100.0

47 Dubbeld, J. (Joran) 1335.4 47 Poort, L. (Lennahrt) -78.3 47 Zuhairy al, R. (Rany) 1165.1 3 4.0 75.0

48 Vliet, W. van (Wim) 1318.2 48 Heeren, A. van (Arie) -83.4 48 Mol (j), B. (Bjorn) 1027.1 6 10.0 60.0

49 Barends, H. (Henk) 1306.2 49 Hennekes, J. (Jacques) -88.3 49 Aarden, J.A. (Joppe) 972.2 1 3.0 33.3

50 Boersma, J. A. (Hans) 1245.0 50 Jiskoot, Th.E. (Theo) -90.2 50 Poort, L. (Lennahrt) 959.8 2.5 8.0 31.3

51 Vries, E. de (Edward) 1239.0 51 Landsmeer, P. (Paul) -124.1 51 Bruin, T. de (Tim) 936.4 3 10.0 30.0

52 Bouwmeester, P. (Tim) 1198.8 52 Reijenga, J. (Jan) -159.6 52 Reijenga, J. (Jan) 861.9 1 10.0 10.0

53 Sprangers, R. (Rob) 1197.4 53 Bonninga, A. (Anko)

54 Hof, W. van 't (Walter) 1193.3 54 Bouwmeester, P. (Tim)

55 Zuhairy al, R. (Rany) 1169.6 55 Haren, O.C. van (Otto)

56 Tinke, G.J. (Gert-Jan) 1160.1 56 Keeken, R. van (Roland)

57 Poort, L. (Lennahrt) 1023.1 57 Slagboom, T. (Ton)

58 Aarden, J.A. (Joppe) 986.1 58 Timmermans, M.A. (Mark)

59 Bruin, T. de (Tim) 977.9 59 Wilde, R. de (Rik)

60 Mol (j), B. (Bjorn) 972.2 60 Barends, H. (Henk)

61 Reijenga, J. (Jan) 895.3 61 Boersma, J. A. (Hans)



KERS(T)OERNOOI 
Met 25 man, het dubbele aantal oliebollen (dankzij 

voorzitter Arend) en 'Bassie & Adriaan' van de 

Crabbehoeve achter de bar was de barruimte goed 
gevuld en super gezellig. Bovendien kende deze 5e 

uitvoering wederom een andere winnaar en wel Rik 
de Wilde, die zijn schaakkracht met 5-5 weer eens 

liet zien.  

Nadat het Technische hart van de club Arend, Adri 
en Ben het Zwitsers systeem aan de gang hadden 

gekregen kon Ronde 1 beginnen met de 1e 
oliebollen schaal al opgewarmd op de bar. De 

uiteindelijke winnaar van de Oliebollentrofee kan 
geen verrassing zijn, i.v.m. privacy naam alleen 

bekend bij de redactie… 

Als gastspeler had Dick Groot zijn broer 
Rob meegenomen, die zijn sterke spel met een 

Top-10 plek beloond zag. Ook de jongeren roerden 
zich goed : Matthijs (content door boven zijn 

vader te eindigen) en Rany met 2 punten. 

Nieuwkomers Joppe en Walter hielden uitstekend 
stand tegen vele ervaren clubspelers. Daarvan was 

warempel Ton Slagboom weer eens even achter 
het bord te zien, al was dat uiteraard met de zijn 

bekende snelle remises. 

De prijsuitreiking door Arend na 5 ronden werd wat 
vertraagd doordat de eindranglijst, die Adri op het 

scherm produceerde, niet helemaal bleek te 
kloppen.  Niet zo gek als een verkeerde uitslag 

wordt ingevuld! Na een nieuwe poging waren alle 
toppers het ermee eens en kon Arend in 

recordtempo de 'Victor' wijnen aan de Top-4 en de 

beide sympathieke Crabbehoeve vrijwilligers 

overhandigen. 

Nr Naam 2015 2016 2017 2018 2022 Punt N %

1 Mark Timmermans 5 5 1 100%

2 Victor Koppelaar 4,5 4,5 9 2 90%

3 Rik de Wilde 4 5 9 2 90%

4 Hans Berrevoets 4,5 4 8,5 2 85%

5 Jacques Hennekes 4 4 8 2 80%

6 Peter van Oevelen 5 3 8 2 80%

7 Piet Pluijmert 4 4 1 80%

8 Lennard den Boer 4 3 4 11 3 73%

9 Iwahn Apon 3 4 7 2 70%

10 Adri Timmermans 4 3 3 4 3 17 5 68%

11 John van de Laar 3,5 3 4,5 3 3 17 5 68%

12 Johan v.d. Griend 3 3 4 3 13 4 65%

13 Ton Slagboom 3 3,5 3 9,5 3 63%

14 Jan Willem Versloot 3,5 3 3 9,5 3 63%

15 Rick Jelier 4 3 2,5 3 13 4 63%

16 Martijn Rijneveen 3 3 6 2 60%

17 Wim Jongeneel 3 3 6 2 60%

18 Rob Groot 3 3 1 60%

19 Jos v. Doeselaar 3 3 1 60%

20 Marcel Pluijmert 3 3 1 60%

21 Victor v.Blommesteijn 3 3 1 60%

22 Hans Schreuder 3,5 3,5 3 2 2,5 15 5 58%

23 Ben Sitton 3 3 2,5 3 3 15 5 58%

24 Dick Groot 1,5 3,5 2 3 2,5 13 5 50%

25 Cor Oliemans 2,5 2,5 1 50%

26 Conchita Dwars 2,5 2,5 1 50%

27 Henk Timmermans 2,5 2,5 1 50%

28 Marcel den Boer 2,5 2,5 1 50%

29 Kees van 't Hoff 3 3 1 7 3 47%

30 Wouter de Bruin 3 2 2 2,5 2 12 5 46%

31 Arie van Heeren 2 2 2,5 2 3 12 5 46%

32 Bert Dobber 3 1,5 4,5 2 45%

33 Ton Hobe 1,5 1,5 3 3 2 11 5 44%

34 Bertus van Manen 2,5 1,5 2 2,5 8,5 4 43%

35 Arend v. Grootheest 2 1 4 2 1,5 11 5 42%

36 Otto van Haren 3 2 2 1,5 2 11 5 42%

37 Erwin v. Wingerden 2 2 2 1,5 3 11 5 42%

38 Teus Slotboom 1 2 2 3 8 4 40%

39 Thijs van Hoek 2,5 2 1,5 6 3 40%

40 Elroy Peters 2 2 4 2 40%

41 Rany al Zuhary 2 2 1 40%

42 Matthijs v.d. Velde 2 2 1 40%

43 Joppe Aarden 2 2 1 40%

44 Antwan Oomen 2 2 1 40%

45 Kees Klerk 2 2 1 40%

46 Peter Odijk 2 2 1 40%

47 Peter Schot 2 2 1 40%

48 Gerben v.d. Weert 2 1,5 2 5,5 3 37%

49 Henk Monster 3 2,5 0 5,5 3 37%

50 Anton de Maertelaere 3 2 1 1 7 4 35%

51 Hans Boersma 1 3 1 5 3 33%

52 Gert Zwartjes 2 1 1,5 2 6,5 4 33%

53 Harry v.d. Velde 1,5 1,5 1 30%

54 Walter van 't Hof 1,5 1,5 1 30%

55 Anton v. Bokhoven 1,5 1,5 1 30%

56 Theo Visser 1,5 1,5 1 30%

57 Jan Reyenga 1 1 1 20%

58 Arend Huijps 1 1 1 20%

59 Henk Barends 1 1 1 20%

60 Joachim v. Doeselaar 1 1 1 20%

61 Johan Spies 1 1 1 20%

62 Ramesh Jadoenath 1 1 1 20%

63 Aart Harms 1,5 0 1,5 2 15%

- Vrijgeloot 1 0 1 2 10%

Punten 75 90 80 75 65 385 154 50,0%

Aantal 30 36 31 30 25

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/809-snelle-topavond


Snelle Topavond 
Published: Wednesday, 30 November 2022 18:43 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 37 

Afgelopen dinsdag was het een drukte van jewelste in de Crabbehoeve en dat zonder een Interne Competitie 

ronde. Liefst 31 snelle schakers en nog enkele toeschouwers waaronder wedstrijdleider Henk Timmermans 
zorgden voor een geweldige opkomst, die we zeker 4 jaar niet meer gehad hebben. Daardoor moest zelfs het 

snelschaak in 2 groepen gesplitst worden. De tweede groep werd gewonnen door liefhebber Teus 

Slotboom, de eerste door de in topvorm zijnde Ben Sitton. Winnaar van de eerste ronde Lennard den 
Boer was niet fit, maar speelde desondanks toch mee. In het Algemeen klassement gaat Jacques 

Hennekes (74%) na 2 ronden aan de leiding, gevolgd door Ben en Victor Koppelaar. 

Het Rapidschaak vond zoals gebruikelijk plaats in de grote zaal onder leiding van Anton de 

Maertelaere met Hans Schreuder als rondewinnaar. Hans leidt tevens het Algemeen klassement voor 

voorzitter Arend van Grootheest en Anton de Maertelaere. Winnaar van de eerste ronde Arie van 
Heeren en favoriet Theo Jiskoot kwamen er deze keer niet aan te pas en zullen zich volgende keer weer op 

het podium willen knokken.. Vanuit het bestuur welkom aan de vele debutanten zoals Xander, Joppe, Harrie, 

Walter, Gert Jan, Tim, Niels, Paul en jeugdspelers Bjorn, Matthijs & Rani.  

        Koplopers Jacques en Hans 

We zijn weer begonnen! 
Published: Monday, 12 September 2022 19:23 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 64 

De interne competitie is weer van start gegaan met ruim 50 actieve schakers op de dinsdagavond. Morgenavond 
is ronde 1!. Het administratie en indelingsprogramma is in de afgelopen maanden flink onderhanden genomen. 

Dat lijkt mooi, maar dat brengt ook een verhoogd risico op probleempjes met zich mee. Ik vertrouw op uw 

geduld mocht u iets vinden dat verbetering behoeft. 
Tot nu toe gaat het goed en kunt u de eerste indeling op de vertrouwde plek treffen. Klikt u op het dartboard 

naast uw naam, dan kunt u zien wat u in de afgelopen seizoenen tegen dezelfde tegenstander heeft 
gepresteerd. Zoals u misschien opvalt is John van der Laar deze eerste avond ingedeeld alsof hij een externe 

wedstrijd speelt. Dat is niet juist, maar we registreren de bardiensten even als externe wedstrijd. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/809-snelle-topavond
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/809-snelle-topavond?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=73f175925d3a84f24dfe630a29edc00d86384b73
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/788-we-zijn-weer-begonnen
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/788-we-zijn-weer-begonnen?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=fda84fbef37699095178769da47cb85a39f37537


HENK TIMMERMANS 60 jaar lid                                          01-09-1962 / 01-09-2022 

Afgelopen 1 September 2022 was het exact 60 jaar geleden dat ene Henk Timmermans zich 

aanmeldde als lid van Schaakclub Dordrecht. Al die tijd is hij de club trouw gebleven en dus is die 

datum ook bij de KNSB verankerd in de ledenadministratie. In tegenstelling tot 50 jaar lid (en 75, dus 

Henk moet het nog 15 jaar volhouden..) levert dat landelijk geen speldje op. 

Wel werd hij uiteraard deze week op de ledenvergadering in het zonnetje gezet door het bestuur en 

vanzelfsprekend alle leden. Uit handen van voorzitter Arend ontving Henk, de ‘halve Fransoos’, als 

aandenken een ‘bijzondere fles wijn’, aldus broer en fotograaf Adri. 

Schaakhistoricus Hans Berrevoets laat zijn licht schijnen op 60 jaar Henk op Dordrecht.net.  

https://www.dordrecht.net/nieuws/89132/speler-en-organisator-henk-timmermans-in-het-zonnetje-

gezet-voor-zestig-jaar-schaakenthousiasme-bij-schaakclub-dordrecht#pid=1  

Voor een samenvatting daarvan zie hieronder:  

DORDRECHT – Henk Timmermans (74) werd in 1962 als geboren en getogen Dordtenaar het jongste 

lid van schaakclub Dordrecht. 

Voorzitter Arend Grootheest huldigde hem deze week voor een bijzonder persoonlijk historisch feit: 

Henk is een recordhouder geworden bij de schaakclub: zestig jaar lid van de vereniging. Zo werd 

Henk voor zijn trouw aan de club in het zonnetje gezet tijdens de ledenvergadering. 

Hij staat in trouwe clubjaren ook op de eerste plek in een klassement, dat door de archivaris wordt 

bijgehouden. De jubilaris heeft nog steeds veel enthousiasme voor de schaaksport net zoals hij er 

als jeugdspeler aan de denksport ,,verslaafd” raakte. Dat houdt voor hem in, niet alleen achter het bord 

zitten, maar ook meewerken als bestuurder en mensen ontmoeten. 

Henk Timmermans is dan ook meer dan een schaker. Hij is een organisator, die in een bescheiden, 

gedegen stijl de sport begeleidt. Zijn vertrouwde rol is die vaste interne wedstrijdleider, die met andere 

vrijwilligers als een diplomatieke spilspeler het interne spelen bij de vereniging al veertig jaar in goede 

banen leidt. Zijn ervaring is ongekend. Een zin, die aan hem al jaren aan hem kleeft is dat hij geen 

vragen, maar alleen goede vragen van de schakers zeker ook op jaarvergadering hoopt te krijgen. 

Zo test een betrokken clublid overigens direct de parate kennis over de schaaksport en regels van de 

jubilaris het beste. Toen Henk als wedstrijdleider in 1982 begon, moest met eenvoudige middelen de 

competitie worden ingedeeld. Nu doet de computer de indelingen Hij hoopt veel mensen achter de 

borden te krijgen. 

,,Ik hoop dat veel schaakliefhebbers, na de lange coronatijd waardoor we geen partijen konden spelen, 

vanaf dinsdag 13 september weer de weg weten te vinden naar onze gezellige clubzaal in wijkcentrum 

Crabbehoeve. Het gaat elke week om samen te schaken maar ook om de ontmoeting. De interne 

competitie is immers de kurk waar de vereniging op drijft”, aldus Henk. 

Rond 1960 begon het schaakleven van Henk. ,,Ik leerde het schaken thuis van mijn vader en werd 

steeds enthousiaster”. 

Henk Timmermans sr. (1909-1964) bracht de schaaksport niet alleen over aan Henk, maar ook aan 

zijn jongere zoon Adri. Inmiddels is internationaal meester Mark Timmermans – zoon van Adri – de 

derde generatie Timmermans op schaakclub Dordrecht . Dat is ook uniek in de clubhistorie. In de jaren 

dertig van de vorige eeuw werd de vader van Henk en Adri lid van schaakclub Dordrecht. Dat houdt in 

https://www.dordrecht.net/nieuws/89132/speler-en-organisator-henk-timmermans-in-het-zonnetje-gezet-voor-zestig-jaar-schaakenthousiasme-bij-schaakclub-dordrecht#pid=1
https://www.dordrecht.net/nieuws/89132/speler-en-organisator-henk-timmermans-in-het-zonnetje-gezet-voor-zestig-jaar-schaakenthousiasme-bij-schaakclub-dordrecht#pid=1


dat binnenkort al negentig jaar (!) de naam van een Timmermans op de ledenlijst staat van de 

vereniging, die 29 februari 1888 als geboortedag koestert. 

Als schaakclub Dordrecht in 2038 het 150 jarig bestaan viert en herdenkt, is het eeuwfeest van de 

verbondenheid tussen schaakclub Dordrecht en de familie Timmermans al herdacht en gepasseerd, zo 

hoopt de Dordtse schaakwereld. 

,,Mijn vader was in de jaren zestig van de vorige eeuw betrokken bij het bedrijfsschaak. 

Hij speelde voor Elektra. Dat was de personeelsvereniging van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 

(GEB). Het was toen een uitgebreide populaire competitie tussen bedrijfsteams uit Dordrecht”, 

aldus Henk. jr. Een meesterzet van sr. was wellicht dat hij zijn schaak enthousiaste zoon aanwees als 

eerste reserve van het bedrijfsvijftal Elektra. Henk wist dat hij als jonge schaker meetelde. 

Henk deed in die tijd ook mee aan het school schaken en jeugd schaken in gebouw Patrimonium waar 

de legendarische J.W. Sjoerdsma op zijn eigen manier de scepter zwaaide. Henk zat eerst op school 

Vest. Dat stond toen bekend als school Brans naar de legendarische directeur Magnus Brans. Het 

schaken kwam in een versnelling bij het vervolgonderwijs. Op het gemeentelijke HBS werd ook vaak 

en gezellig geschaakt. ,,Het gemeentelijk lyceum stond toen alom bekend als de school van onze 

directeur dr. I. Vijlbrief”, zo weet Henk direct. 

Zo ontstond bij Henk ook het verlangen om zijn vader op dinsdagavond te volgen naar de clubavond 

van schaakclub Dordrecht. Dat was toen nog in de bovenzaal van de Land- en Tuinbouwschool naast 

de HTS aan de Oranjelaan. 

De leden kregen toen volgens het clubreglement nog drie weken de tijd om bezwaar te maken tegen de 

aanvraag tot lid van een nieuwkomer. De benjamin kwam door de ballotage. Het was ook de tijd, dat 

spelers zoals Pank A. Hoogendoorn en Henk J. van Donk bij de top twintig spelers van het land 

behoorden en dichter C. Buddingh’ de schaaksport brede bekendheid gaf. 

Na zijn succesvolle studie aan de Technische Universiteit (TU) Delft werd ir. Timmermans leraar en 

kwam tot bijna veertig dienstjaren. Hij ging uiteindelijk in Dordrecht met pensioen als leraar van het 

Dordtse Johan de Wittgymnasium.. 

De Crabbehoeve in Crabbehof is inmiddels op dinsdagavond het vertrouwde adres, waar eerst de jeugd 

les krijgt en partijtje speelt. Zestig jaar geleden was jeugdschaak nog geen onderdeel van de schaakclub 

en werd toen gedragen door een aparte jeugdschaakcommissie. 

Henk regelt nu op advies van de jeugdafdeling van de club dat jeugdspelers de stap naar 

de seniorencompetitie makkelijker kunnen zetten met beperkter bedenktijd. Hierdoor geven steeds 

meer ouders hun kind toestemming om langer naar de club te gaan. 

In de tijd van jeugdspeler Henk was er voor hem alleen het zogeheten volwassen speeltempo 

beschikbaar. Dan kon er nog na een avond denkwerk e partij worden afgebroken en moest de partij een 

tweede avond worden uitgespeeld. De vereniging speelde ook in zes groepen. 

Tegenwoordig zit een ieder in een grote groep met dank aan de snelle indeling via de computer. De 

partij wordt altijd op een avond beslist. Voor schaker/wedstrijdleider Henk Timmermans is dat 

wel overzichtelijker. 

Hij heeft zo ook meer kans om in zijn eigen partij het vertrouwde schaakniveau weer te bereiken, 

alhoewel nog steeds schaakplezier na 60 jaar clubschaak de doorslag geeft.  

           Hans Berrevoets 



 

Henk vroeg op de avond 
aan de koffie en dan…. 

 

Voorzitter Arend van Grootheest overhandigde de 60-jarige het bekende, ongetwijfeld Franse, flesje wijn… 

Foto’s van Adri Timmermans / Redactie Ton Slagboom 



DICK NUGTEREN – INTERVIEW                                                                 Rhoon, 09-08-22 / T. Slagboom 

Op een zonovergoten dinsdag in zijn riante woning te Rhoon mocht ik het genoegen smaken om de nestor van 

Schaakclub Dordrecht (met afstand…) te mogen interviewen. Zo formeel als het klinkt, is het al vanaf de 

hartelijke ontvangst zeker niet: “Bakje koffie Ton?”                                                                                                      

Dick gaat na het inschenken, met uiteraard een lekkere koek erbij, 

direct van start. Hij heeft het goed voorbereid met aantekeningen. 

“Ik ben geboren 10 April 1931 te HI Ambacht en was de middelste 

van 5 jongens. Mijn vader was boer en schaakte ook in een club”. 

Het zal deze ochtend regelmatig gaan over schakende broer Bas en 

de sterke familieband: “Op Ibiza in 1974 schaakte het hele gezin 

met elkaar, helaas zonder zijn in 1967 overleden vader”. 

Dick volgde het pad van zijn oudere broers naar Dordrecht, eerst 

de Lagere school en vervolgens de HBS aan de Oranjelaan. Daarna 

werd er in Delft afgestudeerd als Scheikundig Ingenieur en kwam te 

werken op de Research afdeling van Unilever in Vlaardingen. Daar 

werd Dick in 1983 lid van de Schaakclub Unilever.                             (foto Adri Timmermans Simultaan Mark)             

Extern speelde hij het meest in het tweede team. Er werden regelmatig schaaktoernooien gespeeld, vooral 

onderling tussen de Unilever vestigingen Oss (margarine v.d. Bergh & Jurgens), Zwijndrecht, Rotterdam en 

Vlaardingen. Daarbij werd er ook meegedaan in de bedrijven competitie.  

Na het overlijden van moeder in 1981 werd er vanaf ca. 1984 wekelijks geschaakt met jongste broer Bas 

(geboren 1943) in Hendrik Ido Ambacht en later Zwijndrecht. Bas was daar lid van de schaakclubs en Dick niet 

(voor mij een persoonlijke verrassing). In die tijd ca. 1982 werd een z.g. Chess Challenger schaakcomputer 

gekocht, waar Dick vooral openingen mee oefende: veelal Spaans en Damegambiet. Dick is nog steeds lid van 

Computerschaak Nederland, waar we Professor Jaap v.d. Herik van kennen. 

In 1988 met pensioen gegaan en gelijk een andere betere schaakcomputer gekocht: de fameuze Mephisto. Met 

het serveren van de 2e koffie gaan we daar een opening spelen: 

Het wordt natuurlijk ‘De Leeuw’..! Nadat Dick zijn vrouw 

overleed in 2004 ging het met Unilever gestaag minder en 

werd Dick lid van onze SCD (volgens de ledenadministratie op 

02 -10 -2008). Dick herinnert zich nog het Johan de Witt en 

Hans Petri scholen. Natuurlijk bleef Dick Unilever trouw tot aan 

de fusie in 2011 met Groenoord en in 2012 met Chess nog een 

jaartje bij Fianchetto Schiedam gespeeld. Daar in 2013 

opgezegd en gekozen voor de SCD in de RSB. 

Een hoogtepunt is toch wel zijn overwinning in 2017 bij IM  

Mark Timmermans zijn Simultaan: “Hij berekende een vork 

verkeerd en verloor een stuk”. Opvallend is verder dat Dick 

nauwelijks een interne ronde overslaat. Hulde! Zijn partijen 

heeft hij allemaal opgeslagen in Tasc-base op de PC. Ook alle 

boekjes heeft Dick keurig bewaard net als zijn favoriete boek: 

een prachtig antiek exemplaar van Max Euwe. 

Tot slot gevraagd naar zijn hobby’s en dat zijn er vele: 

Schilderen, fietsen, tuinieren, puzzelen en hopelijk cruisen met vriendin. Wat hij in ieder geval niet wil is 

bridgen: “Daar mag je niet praten ..!!?” Een zeer treffende Dick opmerking aan het eind van het interview. 



Ivanchuk-achtige torenzet van Mark Timmermans bekroond 

door Peter Boel 
 
Vasily Ivanchuk kwam onlangs weer eens in het nieuws met het geniale 
paardoffer 26.Pd7!! in het WK voor landenteams tegen Jorden van Foreest. De 
mooiste zet van de vierde KNSB-ronde deed mij aan Ivanchuk denken. Mark 
Timmermans speelde hem, een verbluffend torenoffer zonder iets te slaan, en 
won daarmee het boek The Ink War van Willy Hendriks (New In Chess). Niet dat 
er geen concurrentie was! Het was een wilde ronde! Over de winnende partij 
schreven de juryleden: “Een sterke partij van zwart waarbij hij de witte aanval op 
zijn koning vakkundig opving met een reactie in het centrum. Daarna nam hij de 
aanval over waarbij met name de manoeuvres 19…Lc8, 20…Ta3!! en 21…Dd4 erg 
fraai waren en een schoonheidsprijs waardig.” 
 
Jelle Bulthuis – Mark Timmermans Klasse 2C, Rijswijk-Dordrecht [commentaar Mark Timmermans] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.e5 De7 
7.De2 Pd5 8.c4 Pb6 9.Pc3 g6 10.f4?! 10.Pe4! staat bekend als de 
weerlegging van deze zijlijn in het Schots. 10...Lg7 11.Le3 La6 
11...0–0!?. 12.Lxb6?! axb6 13.0–0–0 0–0 14.h4!? 
 

14...f6 
14...b5!? is een interessante overweging. 15.h5 fxe5 16.hxg6 h6 
17.Dg4? 17.g3 Tae8 met voordeel voor zwart. 17...exf4 18.Dxd7 
De3+ 19.Kc2 Lc8! 20.Dxc7 

20...Ta3!! 

20...Lg4 was 
mijn initiële plan: 21.Ld3!? Lxd1+ 22.Pxd1 Dc5!? 23.Txh6 
Tae8! en zwart staat gewonnen. Is ook erg sterk, maar de 
gespeelde zet is veel spectaculairder. 21.Ld3 21.Td3 leek 
me taaier. Ik was hier 21...Df2+ 22.Td2 Txc3+! 23.bxc3 De1 
van plan, waarna de witte stelling instort. 24...Lf5+ is een 
dodelijke dreiging. 

21...Dd4!  

 
Nu is de dreiging 22...Txc3+ niet meer te stoppen. 
22.Dxg7+ 22.Kb1 Txc3! 23.Lc2 Td3–+. 22...Kxg7 23.bxa3 Te8 
24.Thf1 Lg4 25.Td2 Te3  

En wit gaf op in verband 
met de dreiging 26...Txd3 
gevolgd door 27...Lf5.  Het 
laatste dat ik moest 
berekenen was 26.Pe2 
Lxe2 27.Lxe2 Dc3+ 28.Kd1 
Da1+ 29.Kc2 Tc3#. 



2.Externe Competitie                                    EWL Lennard den Boer 

KNSB (D1)                                                             TC Adri Timmermans 

 

Weer een nederlaag voor het eerste team in de KNSB 
Published: Monday, 19 December 2022 15:23 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 35 

Een middagje Bussum, wie ziet daar niet naar uit? Nou, de leden van het eerste team van Schaakclub Dordrecht 
misschien? De vijfde ronde werd afgelopen zaterdag 17 december gespeeld. Als teamleider is het niet erg 

prettig als je wederom een beroep moet doen op 3 invallers. Rik, Joop en Marcel moesten worden vervangen. 

Het werd een hele zoektocht maar ik vond waardige vervangers in Jan Willem van Victor van Blommesteijn. Om 

dan toch het punt niet helemaal cadeau te doen heb ik mezelf ook maar opgesteld. 

We verwachtten een zware middag en dat is het ook geworden. Ik heb zelf de hele partij aan mijn bord 
vastgeklonken gezeten (afgezien van de sanitaire stop en het halen van een drankje). Dat betekent dat ik 

slechts heel beperkt heb kunnen zien hoe het iedereen vergaan is. Als eerste was Lennard klaar. Hij scoorde een 

remise in een heel rustige partij die al snel verzandde in een volstrekt symmetrische stelling met K+3pi+L+P. 
Daarna duurde het een flinke tijd voordat ik het bericht kreeg dat Piet inmiddels had verloren. Zelf speelde ik op 

bord 7 en bouwde heel zorgvuldig aan een heel mooie stelling (+6(!) voor mij op zet 20). Het kostte wel veel 
tijd, maar ook mijn tegenstander had veel tijd gebruikt. We hadden allebei op dit moment nog 15 minuten voor 

ongeveer 20 zetten om de eerste tijdcontrole te halen. Op het achtste bord zat Victor van Blommesteijn die voor 

de eerste 17 zetten slechts 5 minuten van zijn klok had gebruikt. Wat overbleef was een stelling die materieel 
gelijk was, maar waar Victor wel een zwakke pion had. 

Van Mark hoorde ik dat hij niet tevreden was over hoe de partij verliep. Hij zag wat wendingen over het hoofd 
en prees zich gelukkig dat hij geen materiaal achter stond in een stelling met beperkt materieel. Jan Willem op 

bord 6 speelde tegen IM Frans Borm, een grote naam uit het roemruchte verleden van de club die nog altijd 
zo'n 2100 heeft. In het begin van de partij liet Jan Willem mij weten toch wel heel veel respect voor hem te 

hebben. Dat is natuurlijk terecht, maar voor een enkele partij ook een handicap. Ik heb het verloop van de partij 

niet gezien, dus ik weet niet of het van invloed was op het spel van Jan Willem. Hij haalde wel een nul op. Tot 
mijn grote schande weet ik, behalve de slotstelling, helemaal niets van de partijen van Roland (bord 2) en 

Jacques (bord 4). Mijn excuses daarvoor heren. 

Zelf aarzelde ik op een cruciaal moment en een zet later blunderde ik een volle loper weg. Lang heb ik nog, in 

een verloren stelling, geprobeerd het moeilijk voor mijn tegenstander te maken en er waren momenten waarop 

hij alsnog de fout in had kunnen gaan. Ik ruilde pionnen en de toren waarna een randpion met een loper (van 
de verkeerde kleur) en een paard, tegen mijn enkele loper overbleef. Als ik die loper tegen dat paard kon 

afruilen.... Dat lukte niet. Dan nog maar even proberen of ik de loper tegen zijn laatste pion kon geven en kijken 
of hij wist hoe matzetten met loper en paard ging. Achteraf gaf hij aan al heel erg lang gehoopt te hebben op 

een partij waarin hij het kon bewijzen. Dat hij nu juist mijn partij uitzocht is jammer voor mij. Na meer dan 100 
zetten moest ik berusten in mat. Dit is nu al de tweede partij waarin ik een zeer riante voorsprong tegen een 

sterke speler uit handen heb gegeven. Frustrerend voor het team en voor mij maar het elo verschil komt toch 

steeds weer hinderlijk naar boven. 

De grote hoeveelheid tijd die Viktor nog over had werd gebruikt om zijn stelling te verdedigen. Hij deed dat op 

creatieve wijze, maar zijn tegenstander bouwde stukje bij beetje het overwicht uit. Totdat de pion viel en even 
later een tweede pion. Misschien als gevolg van de inspiratie, opgedaan een paar dagen eerder, waar Victor in 

ernstig verloren stelling toch nog iemand de overwinning ontnam, speelde Victor door. Maar het was en het 

bleef verloren. 
De enige winstpartij kwam op naam van Mark die, met het beperkte materieel, toch een pion won en die feilloos 

naar de overkant van het bord dirigeerde. 
Het enige dat ik weet van Jacques is dat het remise was geworden en bij de laatste partij speelde Roland met 

K+T tegen K+T+L. Nadat ik enkele zetten hiervan had gezien werd ook hier tot remise besloten. 

Wij staan nu stevig in de degradatie zone. We hebben al wel veel toppers uit de competitie gehad, maar ook 

Plan B moet nu overboord en wordt het tijd voor PLAN C. En uitgangspunten voor plan C zijn: 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/814-weer-een-nederlaag-voor-het-eerste-team-in-de-knsb
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/814-weer-een-nederlaag-voor-het-eerste-team-in-de-knsb?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=57d223f33964c94dca9ea0ed470fb2b88a30dd74


1. dat we vanaf nu geen invallers meer nodig hebben en dat we 2. op zoek moeten naar een enorme 

hoeveelheid geluk! Maar om met Captain Steven Hiller (de held uit Independance Day) te spreken: It ain't over 

till the fat lady sings. Detail uitslagen: 

  BSG 1  Rating   Dordrecht 1  Rating Ronde 5  

 
Hilhorst, R. (Ruben)    1979 

 
Timmermans, M.A. (Mark)    2402    0 - 1 

 
Groote de, E. (Ewoud)    2235 

 
Keeken van, R. (Roland)    2040   ½ - ½ 

 
Poel van der, H. (Henk)    2232 

 
Boer den, L. (Lennard)    2107   ½ - ½ 

 
Groote de, J. (Jesper)    2178 

 
Hennekes, J. (Jacques)    2051   ½ - ½ 

 
Grondsma, M.B. (Mark)    2125 

 
Pluymert, P.W. (Piet)    2006    1 - 0 

 
Borm, F.W.M. (Frans)    2099 

 
Versloot, J.W. (Jan Willem)    1931    1 - 0 

 
Brouwer, T. (Timon)    2075 

 
Timmermans, A.L. (Adri)    1845    1 - 0 

 
Brouwer, R. (Rein)    2073 

 
Blommestein van, F.A.V. (Victor)    1768    1 - 0 

 

 

En weer "Net Niet": D1-Rijswijk 4-4 
Published: Saturday, 26 November 2022 20:41 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 8 

Zaterdagmiddag 13:00 uur. De 4e ronde van de KNSB competitie trapt af. Ons eerste, met 1 punt uit 3 
wedstrijden, moet het opnemen tegen het eerste van Rijswijk. Ook Rijswijk doet het tot nu toe niet geweldig. 

De ploeg staat laatste met 3 verloren matches. Voor lijfsbehoud in de tweede klasse is het dan wel belangrijk 

om wat punten te pakken. Met Jan Willem op het 7e bord als invaller voor Marcel begonnen we aan de opgave. 

Na een uurtje of twee spelen was er nog niet veel verstoord in de balans van de wedstrijd. Alle borden stonden 

nog redelijk gelijk. Lennard op bord 1 stond een pionnetje voor, maar het materiaal begon al aardig uit te 
dunnen. Roland stond een pionnetje achter, maar er leek nog wel sprake van wat compensatie alhoewel zijn 

tegenstander, met een paard op f5 wel een stevige grip had op een groot gedeelte van het speelveld en het 
daarmee moeilijk maakte voor Roland om wat tegenspel te creëren. Rik stond best wel aardig leek het, maar 

had veel tijd verbruikt. Jacques had in een rustige stijl, een strategisch voordeel opgebouwd. Mark kende de 

opening die zijn tegenstander koos, iets beter waardoor hij een voordeel kreeg. Zijn tegenstander begon een 
pionnenstorm om de aandacht van het echte gevaar af te leiden, maar Mark liet zich niet van de wijs brengen 

en ving de aanval soepeltjes op en begon ondertussen ook zelf aan een mooie aanval. Piet zette zijn partij 
rustig op, maar werd langzaam een richting op gedreven waarin hij zich niet senang voelde. Jan Willem zette 

zijn partij ook strategisch gezond op. Wit had een klein beetje ruimtevoordeel en een beetje druk op de zwarte 

e-pion, maar Jan Willem dichtte alle gaatjes en stond solide. Ook Joop zette zijn partij rustig op en de balans 
leek in het middenspel, waarin alleen de dames geruild waren volledig in balans. De stelling was wel 

dichtgeschoven en er werd omzichtig gemanoeuvreerd. 

De eerste die een resultaat behaalde was Piet. Hij vertrouwde de stelling toch al niet en nam het remiseaanbod 

van zijn tegenstander graag aan. (0.5-0.5). Met een prachtige zet (Ta8-a3) maakte Mark een hardhandig einde 

aan de hoop van zijn tegenstander. De zet forceerde direct verdedigend ingrijpen en bood zijn tegenstander 
geen mogelijkheden de eigen aanval in te zetten. Er werd nog een wanhoopspoging gedaan om de dame te 

geven tegen een toren en een stuk, maar er bleef niets over om mee te spelen. 3 zetten later had Mark 
gewonnen (1.5-0.5) In een gecompliceerde stelling, die voor beide partijen gevaren inhield, kreeg Rik een 

remiseaanbod. Hij schatte in dat het te riskant was om door te spelen en gezien de tussenstand nam het 
aanbod aan (2-1). Vijf partijen bleven over. Jacques en Lennard met een voordeel(tje), Roland met een 

nadeeltje en Jan Willem en Joop min of meer gelijkstaand. Hoopvol dus, maar er kon nog van alles gebeuren. 

Jan Willem probeerde onder de druk uit te komen met e5, waarmee hij dacht zijn gekwelde e-pion te kunnen 
oplossen en Joop verbrak de spanning in het midden door een pion te ruilen. Hij dacht ermee wat druk te 

krijgen op de koningstelling. In een paar minuten tijd leek het opeens op dat Lennard en Jacques hun partijen 
wel moesten winnen om nog zicht op een matchpunt te behouden. Gelukkig hielde beide spelers het hoofd koel 

en snel na elkaar wonnen Lennard (3-1) en Jacques (4-1) in vlekkeloze stijl. Nog een halfje uit de 

overgebleven 3 partijen..... 
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Roland kwam een beetje in tijdnood en zijn tegenstander bouwde zijn pion voorsprong heel voorzichtig uit naar 

een steeds groter wordend voordeel. Toen, in tijdnood, ook nog eens materiaal verloren zou gaan door een 
paard-vorkje gaf Roland op (4-2). Jan Willem kreeg geen kans meer om terug te komen in de wedstrijd. In 

de analyse werd nog wel een manier gevonden om het moeilijker te maken, maar in principe werden al zijn 
stukken zodanig vastgezet dat hij zich nauwelijks meer kon bewegen. Toen in die stelling de f-pion doodleuk de 

al zwaar belaagde stukken ook nog eens kwam bedreigen was het heel snel uit (4-3). Alleen Joop kon nu een 

tweede matchpunt nog redden, maar hij had inmiddels een kwaliteit achterstand (T+3pi tegen L+3pi). Hij bleef 
nog een kleine anderhalf uur knokken maar zijn tegenstander maakte geen fouten. De nederlaag bleef niet te 

ontlopen (4-4). Ik denk dat geen van de ploegen erg blij van de uitslag werd, maar het was wel een eerlijke 
afspiegeling van het verloop van de wedstrijd. De wonderen moeten nu wel beginnen op 16 december als we 

uitspelen tegen BSG 1…. 

Eerste KNSB redt het niet 
Published: Tuesday, 08 November 2022 14:27 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 7 
 

Nagekomen....Published: Wednesday, 16 November 2022 22:49 | Adri Timmermans Email | Hits: 22 

Het eerste team speelde al weer bijna twee weken geleden een wedstrijd tegen het ijzersterke VAS 1. We 
wisten dat het zwaar zou worden, immers, VAS 1 is dit jaar de uitgesproken favoriet omdat zij vorig jaar nog in 

de eerste klasse speelden. Het werd zwaar. Zo zwaar zelfs dat het bijna twee weken duurde voordat ik de moed 

heb opgetrommeld om er iets over op te schrijven. Ik ga mij er snel van afmaken.... ik verwijs naar het mooie 
verslag van VAS: https://www.vas1822.nl/wedstrijverslag/knsb-vas-1-waakt-voor-onderschatting/ 

Wel moeten we nu toch echt gaan winnen. 1 punt uit 3 wedstrijden is weinig en we krijgen nog een paar zware 

tegenstanders. Daarbij degraderen er dit jaar ook nog eens 3 teams uit de tweede klasse. Op 26 november de 
volgende wedstrijd. Thuis tegen Rijswijk 1. Deze club staat nog een plaatsje onder ons (en wij staan op de op-

een-na laatste plaats. Het wordt nu wel er op of er onder. 

In afwachting van het teamverslag alvast de melding dat D1 het afgelopen zaterdag niet redde in de hoofdstad. 
Op zich niet verwonderlijk als je naar het ELO verschil kijkt: Op kopman Mark na waren alle schapenkoppen in 

de minderheid.  

Roebers, J.S. (Jan)  2106   Timmermans, M.A. (Mark)  2401   295   ½ - ½ 

Hendriks, V.R.A. (Victor)  2220   Wilde de, R. (Rik)  2185    -35   ½ - ½ 

Berg van den, H.T.W. (Hilke)  2268   Keeken van, R. (Roland)  2045  -223    1 - 0 

Garcia Martinez, M. (Marcos)  2106   Hennekes, J. (Jacques)  2058    -48    1 - 0 

Dam van, N. (Niels)  2127   Pluymert, P.W. (Piet)  1995  -132    0 - 1 

Ghannoum, M. (Marc)  2252   Pluymert, M.M. (Marcel)  1831  -421    1 - 0 

Vuure van, J.J. (Joris)  2109   Timmermans, A.L. (Adri)  1841  -268    1 - 0 

Tromp, P. (Patriek)  2011   Jong de, J. (Joop)  1929    -82   ½ - ½ 

VAS 1 
 2150   

Dordrecht 1 
 2036   -114   5½-2½ 

 

Onnodige en dure nederlaag van het eerste in Capelle 
Published: Saturday, 08 October 2022 19:28 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 154 

De eerste uitwedstrijd in de KNSB competitie tegen een min-of-meer gelijkwaardige tegenstander in ging 

verloren en dat was niet nodig geweest. Aan het eind van de rit, als de drie degradanten bekend zijn zal blijken 
hoe duur deze misstap is gebleken. Helaas moesten we wederom met 2 invallers aantreden zodat we nu 

inmiddels met 12 spelers op de scorelijst staan vermeld. Jacques en Roland lieten zich vervangen door John 
en Adri. Omdat ikzelf een lange moeilijke partij speelde heb ik maar heel weinig van de andere borden gezien. 

Het verslag is dan ook summier en gebaseerd op flarden van commentaren van spelers die hun partij al hadden 

afgerond. Mark speelde dit keer op bord 3 en was als eerste klaar.  
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Hij offerde 2 pionnen in het middenspel om daarna heel erg hard door de verdediging van Mark Vermeer heen 

te crashen (1-0). Het bleef daarna lang stil waarbij we onze tegenstanders redelijk goed in konden tomen. 
Marcel (bord 6) stond wat lastig maar overleefde zonder materiaal verlies. John hield zijn tegenstander goed 

bezig en hield de stand op het bord prima gelijk. Zelf kwam ik (bord 4), na wat onnauwkeurigheden van Mark 
Trimp, goed uit de opening. Lennard (bord 5) simplificeerde de stelling al vroeg op de middag en bouwde heel 

langzaam zijn voordeel uit. Joop (bord 7) incasseerde een kwaliteit maar kwam er achter dat zijn tegenstander 

de compensatie wel heel goed had gezien. Hij moest hard vechten om zijn remisekansen levend te houden. Piet 
(bord 8) speelde een gedegen opening en kreeg een voordeeltje. Het bord bleef erg lang druk bezet maar hij 

hield zijn voordeel. 

De eerste die onder de druk bezweek was Marcel. Hij had zich teruggevochten tot een eindspel met gelijk 

materiaal maar werd daarin ogenschijnlijk gemakkelijk naar een nederlaag gespeeld (1-1). Rik hield daarna het 

hoofd koel in de gecompliceerde stelling en won plotseling (2-1). Ik vind het jammer dat ik niet heb gezien hoe 
dat ging, want even ervoor leek het nog heel interessant. Joop kwam niet onder de druk uit en werd naar een 

nederlaag gespeeld (2-2). Op dit moment stond Lennard duidelijk op winst, Piet heel erg lekker, John keurig 
gelijk en ik iets beter. In de thuis analyse bleek dat niet "iets" te zijn maar heel erg veel (+5.26). Het is nu 

ongeveer half 5 dus vlak voor de eerste tijdcontrole en toen ging het allemaal mis. Eerst kon Piet zijn goede 
stelling niet tot winst brengen en besloot tot remise (2.5-2.5). Lennard won zijn partij (3.5-2.5) en nu kwam 

alles aan op de twee invallers. John gaf in gelijke stelling een stuk cadeau en verloor daarmee de partij (3.5-

3.5) en ik liet mij foppen door in paniek te raken toen er een paard in de buurt van mijn koning kwam.  

Resultaat een 3.5-4.5 nederlaag voor het team. Het was een droevige thuisreis..... 

 

 
 
Redactie: Onze tegenstanders melden op hun website zeer sportief: 

“Zo wonnen we met enig geluk met 4.5-3.5 en staan we in ieder geval op het scoreboard” 
     Adri Timmermans 

Eerste deelt punten in zwaarbevochten wedstrijd 
Published: Saturday, 17 September 2022 20:55 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 257 

De KNSB-competitie is weer begonnen. Ook dit jaar spelen we in de tweede klasse. In de afgelopen jaren bleek 
dat wij daar in de middenmoot kunnen meedraaien. Als het meezit aan de bovenkant en als het tegenzit aan de 

onderkant. Gelukkig blijft ons team ook redelijk constant in de bezetting dus ook dit jaar gaan we weer voor 

behoud van de tweede klasse. Dit jaar wordt dat alleen wel moeilijker. 

In vorige jaren was er altijd wel minstens 1 team dat een gedoodverfde favoriet voor degradatie was, dit jaar is 

dat iets minder het geval. En daarnaast, en dat maakt het allemaal nog moeilijker, zullen er dit jaar 3 teams uit 
de 2e klasse degraderen in plaats van de normale 2. Dat betekent dat alle wedstrijden voor ons finales zullen 

worden en vooral tegen de relatief minder sterke ploegen. Afgelopen zaterdag speelden we in de eerste ronde 
meteen tegen zo'n ploeg: Rokado 1. ok vorig jaar werd tegen deze ploeg in de eerste ronde gespeeld en toen 

werd het 4-4. Wij begonnen met 2 invallers: Cor op 7 en Jan-Willem op 8 omdat vaste teamspelers Marcel 
(werk) en Joop (vakantie) nog verhinderd waren. Op alle borden werd vrij rustig gespeeld en werden de 

partijen ook gedegen opgezet.  

Koster, L.D. (Leon) 2271 Wilde de, R. (Rik) 2171 -100 0 - 1

Schrama, P.T.A. (Paul) 2188 Laar van de, J.C.A. (John) 1812 -376 1 - 0

Vermeer, M. (Mark) 2113 Timmermans, M.A. (Mark) 2399 286 0 - 1

Trimp, M. (Mark) 2129 Timmermans, A.L. (Adri) 1846 -283 1 - 0

Derksen-Harmsen, J.M.M. (Jessica) 2092 Boer den, L. (Lennard) 2090 -2 0 - 1

Segers, R. (Reinoud) 2020 Pluymert, M.M. (Marcel) 1838 -182 1 - 0

Trimp, R. (Roel) 2025 Jong de, J. (Joop) 1939 -86 1 - 0

Dulk, A.J. (Ton) 1979 Pluymert, P.W. (Piet) 2001 22 ½ - ½

CSV 1 2102 Dordrecht 1 2012 -90 4½-3½
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Alleen Roland (bord 3), die in Dordrecht voor zijn partij een tussenstop maakte op weg naar huis vanaf zijn 

vakantieadres in Italië, raakte in de opening de weg een beetje kwijt. Op alle andere borden stonden we 
gelijkwaardig of misschien zelfs een tikje beter. Rik (bord 2) kwam in een gevaarlijke variant van de Svesnikov 

terecht en verstookte veel tijd. Na 13 zetten had hij de keus om in te gaan op zetherhaling of in troebel water 
terecht te komen waar zijn tegenstander kennelijk veel meer finesses van leek te beheersen. Hij nam de 

verstandigste beslissing en ging akkoord met remise (0.5-0.5). Mark (bord 5) had 2 pionnen gesnoept maar 

moest daarvoor wel een vervaarlijk uitziende koningsaanval met zware stukken zien te neutraliseren.  

Lennard (bord 1) had met omzichtig spel een pion gewonnen maar had daar veel tijd voor nodig gehad. 

Jacques kreeg een Zwarte Leeuw te verwerken en zowel Jacques als zijn tegenstander weigerden categorisch 
om materiaal te ruilen. Veel spanning op het bord met tegengestelde rokades en een pionnenstorm door onze 

aanvaller pur sang. De vraag was niet of, maar hoe hij de zwarte koningsstelling zou openbeuken. Piet (bord 6) 

zette de Maroczy-bind geheel volgens de regels der kunst op en stond solide. Nadeel voor Piet was dat het ook 
bij hem wel een hoop tijd had gekost. Voor dat het gevecht echt op gang kwam zagen beide spelers af van de 

confrontatie en besloten tot remise (1-1). En dan onze invallers: Cor (bord 7) speelde tegen een oude bekende: 
Ben Boog. Het ging heel lang heel goed. Veel zware stukken geruild en in een midden/eindspel gekomen met 7 

pionnen en 3 lichte stukken elk. En Jan Willem (bord 8) die een solide Londen-systeem op het bord bracht en 
de hele partij toch het spel bepaalde. Nergens in gevaar en mooi positioneel spel. 

Naar mate de middag vorderde kantelde de wedstrijd in het voordeel van Rokado. Na een vlekkeloze partij 

ontglipte Jan Willem een grote fout die hem een stuk en de partij kostte (1-2). Ook Lennard overzag een 
kleinigheid die hem meteen in een heel lastig parket bracht. In de gelijke stand van Cor kwamen de pionnen 

van Ben wel erg ver naar voren en Cor zag zich genoodzaakt een stuk tegen 2 pionnen te geven in de hoop 
daarmee nog tegenspel te kunnen creëren. Jacques had zijn pionnenstorm niet tot een doorbraak kunnen 

brengen. Zwart had het vastgezet en nam nu zelf initiatieven richting de koning van Jacques. Mark bleef 

rekenen en 2 pionnen voor staan, lang bleef er gevaar in de lucht, maar uiteindelijk kon hij zwaar materiaal 
ruilen. Na een tijdelijke schok van een onverwachte torenzet, kon hij toch het punt bijschrijven (2-2). In een 

stand in de wedstrijd die in het voordeel van Rokado leek te gaan, kreeg Jacques een remise aanbod. Dat 
bracht hem in een moeilijk parket, maar hij zag geen enkele mogelijkheid om het spel gaande te houden zonder 

zelf ten onder te gaan en hij nam het aanbod aan (2.5-2.5). Cor bleef lang vechten, maar het was een ongelijke 
strijd geworden. Het lukte hem nog om te promoveren, maar ook Ben haalde zijn dame en er bleef niets meer 

voor Cor over (2.5-3.5). Roland had, net na de opening, precies het moment gevonden om een alles of niets 

zet te produceren. Het dwong zijn tegenstander tot directe actie en die wist daar niet goed raad mee. Zijn 
reactie was slap en het gaf Roland de mogelijkheid zich los te werken. Daarna begon hij met heel veel 

subtiliteiten zijn stelling te verbeteren, won een b-pion waardoor hij zelf een vrije b-pion had en manoeuvreerde 
die heel bedachtzaam naar de overkant. Steeds liep zijn tegenstander net achter de feiten aan en dat 

resulteerde uiteindelijk in een mooie overwinning (3.5-3.5). Lennard stond moeilijk, echt heel moeilijk. Een pion 

achter en twee vrijpionnen (gelukkig niet verbonden) tegen en weinig materiaal... er waren niet veel mensen in 
de zaal die nog wat gaven voor de kansen van de witspeler. Maar Lennard bleef hardnekkig verdedigen en 

toen zijn tegenstander een paar keer niet de sterkste voortzetting koos, greep Lennard zijn kans. Pion voor pion 
werd geruild en de kansen voor ons groeiden en toen ik even niet keek was het remise. Een mooie safe van 

Lennard en een enerverende 4-4. 

 
Het was een uitslag waar de teamleider mee kon leven, gezien het verloop van de wedstrijd. En ook de invallers 

speelden goede partijen tegen zware tegenstanders (Ben Boog: 2132 en Marco van der Linden: 2098). Het geeft 

hoop voor de toekomst. Op 6 oktober gaan we verder...... 

 



RSB (D1/2/3 & 4-tal)  
Fraaie remise RSB D1 Tuesday, 13 December 2022 17:20 | Written by Ton S. Hits: 180 

Het eerste heeft gisteravond in en tegen Krimpen a/d IJssel fraai gelijkgespeeld: 4-4. Onze Krimpense vrienden 

hadden een fors ELO overwicht aan vrijwel alle borden, maar waarschijnlijk niet gerekend op de klapper van 

onze 'Tovenaar van Wielwijk' Victor van Blommestein. TC John van de Laar zal tevreden zijn... 

D1-RSB - Krimpen ad IJssel: De sappige details 
Friday, 23 December 2022 16:28 | Written by John van de Laar Hits: 72 

Schaken is makkelijker en leuker als je denkt 

Met de mooie partij van Victor Koppelaar uit de vorige ronde nog op het netvlies weten we dat winnen leuker 

is dan verliezen, dat hoef je geen schaker uit te leggen. Als niet-ratingfavoriet in de hoofdklasse is dat wel iets 
om bij stil te staan. Wat doe je tegen een ratingverschil van honderd punten op elk bord? Is het dan nog wel 

leuk, en waar haal je dan je voldoening vandaan? 

Geïnspireerd door de dossierspecial in het Filosofiemagazine over de “Homo Ludens”, kwamen deze vragen zo 

rond de uitwedstrijd tegen Krimpen bij mij op. 

Jan Hein Donner beschreef het schaken in een column als een kansspel, een visie die (geregeld) gedeeld wordt 
door Victor van Blommesteijn. Tegelijkertijd lijkt juist het beoefenen van het schaakspel gericht te zijn op het 

reduceren van toeval. Controle hebben over de stelling, waarna je op aangeleerde techniek een pot naar winst 
kunt leiden. “Spel is meer dan een spelletje. Het geeft betekenis op zo’n manier dat er een nieuwe wereld 

ontstaat voor de spelers. En zolang je in het spel bent is die wereld allesbepalend”, stelt filosoof Frank 
Chouraqui. (Mark van Dijk in Filosofiemagazine 12-2022, p.27) Herkenbaar voor veel schakers, we verliezen ons 

niet alleen in de schoonheid van het spel, maar zeker ook in het resultaat van de partij. De wedstrijd als 

meerkeuzevraag, met “winst, verlies of remise” als uitkomst. 
(Erwin Pauelsen, wereldkampioen Kolonisten van Catan 2010 stelt op pagina 25 van hetzelfde Filosofiemagazine 

12-2022: “Lachen, grappen maken, achteraf praten over de zetten die je hebt gedaan: dat is de reden om te 
spelen. Dat valt bij zo’n toernooi allemaal weg. Spelen voor de winst is leuk, maar als het enkel gaat om winnen 

lijdt het spel eronder. Winnen moet meer de kers op de taart zijn. De kern van spelen zit in het samen doen, 

(…) het gaat altijd om sociale interactie.” 
Het detail dat het werk afmaakt, winst als toevoeging die het geheel ten goede komt. Een detail dat tot 

slapeloze nachten kan leiden, dat dan weer wel. Zeg je dan vooraf: “Veel succes vanavond!” of “Veel plezier 

vanavond?” 

Tegen Krimpen hadden we beide. Met de bonkende bowlingballen als geruisloze achtergrondillustratie van onze 

partijen speelden we in onze laatste teamwedstrijd van 2022 naar een gelijkspel. Dit inderdaad naar 
tevredenheid. Krimpen floreert met verschillende samenwerkingsverbanden en aardig wat teams op landelijk en 

regionaal niveau. Een jeugdige vereniging met een zeer brede top, met Harold van Dijk als trainer/coach op een 
niet te missen achtergrond. In praktijk en theorie kan hun eerste RSB-team zo sterk zijn als hun eerste KNSB-

team. Hadden wij dat een paar jaar geleden ook niet? 

 

We verloren aan drie borden. Piet Pluymert was al vlot niet senang in zijn stelling. Dat is niks voor Piet. Jan-

Willem kwam tegen Diederick Casteleijn goed uit de opening. Simon Stokvis zou zeggen dat het voordeel bijna 
twee pionnen waard was, maar ja… toen was geluk heel gewoon. 

Als teamleider zie ik Diederick nog steeds als een gehaaid jeugdtalent, maar nu ik weer eens op bezoek bij 
Krimpen was, blijkt dat meer te zeggen over mijn leeftijd, dan over Diederick zelf. Toch bleek dat “gehaaide” 

nog immer van toepassing. Jan-Willem blunderde een pion weg en verprutste de stelling na een handigheidje 

dat al eerder in de stelling had gezeten. 
De derde verliespartij was aan bord 7, achter het bord leek het een enerverende openingskeuze met een aardig 

pionoffer tegen de Caro-Kann. Aan het eind van het middenspel werd ik vakkundig gewurgd door Michiel 
Besseling. In die fase kwam het kwaliteitsverschil vrij duidelijk naar voren. Volgens mijn coach Fritz Korbach was 

het allemaal niet veel. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/813-fraaie-remise-rsb-d1
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/815-d1-rsb-krimpen-ad-ijssel-de-sappige-details


Onze drie winstpartijen zagen er vrij overtuigend uit. Marcel Pluymert had op het middenveld een pionnetje 

veroverd van Joop Huijzer. Zie het beeld voor je van pionnen op beide vleugels, opgerukte Koningen tussen 
Torens en beiden een licht stuk Met geduw en getrek op het midden van het bord kwam Marcel steeds een 

stukje verder. Toch leek het doorduwen een lastige zaak. Na zetherhaling koos de Krimpenaar voor iets meer 
middenveldbezetting met zijn Koning. Dat was geen beste keuze. Met een ietwat verbaasde blik koos Marcel 

voor mat in één. 

 

Victor van Blommesteijn koos deze maandagavond voor zijn vertrouwde openingsopzet: een kansloos 

kwaliteitsoffer en een kreupele pionnenformatie. Het was niet aan zijn ragfijn positiespel te danken dat hij de 
winst naar zich toe trok. Magisch was het ook niet, maar toen Marcel Glissenaar nog een pion dacht te winnen 

op a7, deed de Tovenaar een Stap 2 extra door met Lc5+ een dubbele aanval op de ongedekte Toren en de 

Koning te plaatsen. De stukken konden direct in de doos, althans, wit gooide wat materiaal om en deed ter 
afkoeling wat stappen van het bord weg. Een begrijpelijke reactie, voor ons wel een heel lekker punt. 

Naast dit geweld een puike opzet van Cor Oliemans tegen Kiri Arnold. Zwart verdedigde venijnig fanatiek, 
maar door haar wat tochtige Koning op het midden van het bord bleek het vechten tegen de bierkaai. Cor 

reageerde vooral met geduld en precisie. Hij koos niet voor materiaalwinst, maar ging op zoek naar een mooi 
ondersteunend matnet middenin de zwarte verdediging. Kandidaat voor de schoonheidsprijs? 

 

De twee remises vielen aan het topbord en het vierde bord. De scherpte van Victor Koppelaar bracht hem een 
actieve stelling, maar hij had hier wel wat materiaal voor moeten inleveren. Het opmerkelijke was, dat het voor 

de toeschouwers eerder leek dat Rhijs Arnold zijn hand kon overspelen, dan dat Victor de partij zou weggeven. 
Zijn opgerukte Koning bleek een steunstuk in plaats van opgejaagd wild. De jonge Krimpenaar nam genoegen 

met remise. Werk aan de winkel voor de jeugdcoaches!? 

De partij Stefan Tabak – Lennard den Boer leek de winst voor Krimpen te brengen. Een gruwelijk sterk 
opgerukte vrijpion sloopte alle verdedigingsillusies van wit. De verhoogde bloeddruk en hartslag van de 

toeschouwers leken Lennard te helpen naar zijn zoektocht naar het smalle pad richting remisehaven. Wonderwel 
lukte het te ontsnappen naar een ogenschijnlijk gelijkstaand toreneindspel waarin Stefan ridderlijk genoegen 

nam met remise. Erwin Koeman zei het als trainer al: “Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet kunt 

verliezen.” Huiswerk voor Lennard, extra oefeningen in afmaken voor Stefan en een 4-4 in de Hoofdklasse. 

Deze laatste wedstrijd van het kalenderjaar werd afgesloten met een gezellig gezamenlijk natafelen. Dat moeten 

we er denk ik maar in houden! 
Het doel van het schaakspel is het spelen zelf en binnen het spel zijn ernst en inzet grenzeloos. Daarbuiten is 

het “maar een spelletje.” De laatste die dat tegen mij heeft gezegd na een verliespartij, daar hebben ze alleen 
z’n schoenen en z’n vullingen van teruggevonden. Maar hopelijk ligt er meer tussen Winsum en Losser. Geniet 

ondertussen van de periode tussen Advent en Tata. Verzet je zinnen, verzet wat stukken. Leestip: “Homo 

Ludens” van Johan Huizinga, een boek uit 1938. 

Volgend afspraakje: Valentijnsdag thuis tegen Charlois Europoort.  (Verslag van John van de Laar) 

Tabak, S.R. (Stefan)  2122   Boer den, L. (Lennard)  2107   -15   ½ - ½ 

Bakija, A. (Alan)  1990   Pluymert, P.W. (Piet)  2006    16    1 - 0 

Casteleijn, D.J. (Diederick)  2018   Versloot, J.W. (Jan Willem)  1931   -87    1 - 0 

Arnold, R.N.R. (Rhys)  1958   Koppelaar, V.A. (Victor)  1859   -99   ½ - ½ 

Arnold, K. (Kiri)  1893   Oliemans, C. (Cor)  1832   -61    0 - 1 

Glissenaar, M.B. (Marcel)  2004   Blommestein van, V. (Victor)  1768  -236    0 - 1 

Besseling, M.T. (Michiel)  2118   Laar van de, J.C.A. (John)  1812  -306    1 - 0 

Huijzer, J. (Joop)  1934   Pluymert, M.M. (Marcel)  1828  -106    0 - 1 

Krimpen aan den IJssel 1 
 2005   

Dordrecht 1 
 1893  -112    4-4 



D1 wint van Fianchetto uit 
 

De eerste wedstrijd van het seizoen in de hoofdklasse tegen de RSB-kampioen uit de tijd dat we nog corona 

hadden. In het jaar 1 bc. werd Dordrecht 1 nog de eerste kampioen RSB-nieuwe stijl. Statistisch gezien -

voornamelijk elo-technisch- is de kans groot dat het dit jaar anders zal lopen, want we zijn op papier niet het 

sterkste team.  

 

Hoe bereid je je dan op zoiets voor als team? Dat is het best in samen te vatten als: ”Ken u zelve! (en de 

ander)” Het motto van de Griekse wijsbegeerte, in marmer uitgebeiteld nabij het orakel van Delphi. (zie ook blz. 

278 Modern Chess Preperation, Vladimir Tukmakov). 

Waar zit onze kracht? Wat zijn onze zwaktes? Wat hebben we nodig om optimaal te presteren? 

 

Om het dan toch ook weer niet te ingewikkeld te maken, begonnen we met de simpele vraag: “Wie is onze 

eerste tegenstander?”  Antwoord: Fianchetto uit Vlaardingen/Schiedam met in hun Eerste -naast degelijke 1900-

spelers- een contingent LSG’ers, een voormalige Nederlandse top-20 speler en een (inter)nationale topper uit 

het Probleemschaak. Op voorhand schakers om rekening mee te houden. 

 

Voor degenen die het niet weten: “Het nut van het fianchetto is dat 

de loper vanaf (bijvoorbeeld) g2 uitzicht heeft over de lange 

diagonaal, en daarmee ook op het centrum. Als een 

gefianchetteerde loper echter geblokkeerd wordt door een pion 

worden zijn mogelijkheden sterk beperkt. Vaak doet de speler die 

een fianchetto doet een concessie (hij geeft zijn tegenstander 

bijvoorbeeld een ruimtelijk centrumvoordeel) in ruil voor een open 

diagonaal.” 

 

Als je je dan toch voorbereidt, weet dan in ieder geval wat de 

kracht en zwakte is van een fianchetto. Net zo goed dat 

tegenstanders zich voorbereiden op onze Leeuw die door menig 

Drechtstedeling gespeeld wordt. Neem bijvoorbeeld John van 

Baarle – Ian Findlay (De Leeuw, hét zwarte wapen, Jerry van 

Rekom, Leo Jansen, blz., 130)  

 

15…dxe5? 16.Lxf7+ 1-0 (bijv. 8. Kxf7 9. Dc4+ Ke7 10. Pdb5) 

 

Aan bord 2 bleek de Leidse Schiedammer Michiel van Wissen 

goed op de hoogte van de Drechtstedelijke Klassieken. Piet 

koos naar eigen zeggen toch maar weer voor het Jansen-

systeem. De doorgaans creatieve en dappere witspeler 

gebruikte veel tijd voor de eerst paar zetten maar kwam wel 

met de zet Ph5. Een zet die zelden of nooit gespeeld wordt 

maar eigenlijk al een soort weerlegging van de zwarte opzet is. 

Piet: “Ik heb deze zet ooit gezien in een boekje van 

Bouwmeester in een partij uit de vorige eeuw tussen Karel 

Odink en Johan Barendregt.”  

 

Ruim voor Ph5 aan bord 2, werd al vrij snel tot remise besloten 

tussen de kopmannen Lennard den Boer en Martin Roobol. 

Nadat vroeg in de opening dames werden geruild was de 

muziek al vrij snel uit de stelling gehaald. “Op het moment dat we beiden niet echt een eindspel zagen waarin 

het nog spannend zou worden, bood ik remise aan. Dat was even zonder ruggespraak met de teamleider, Maar 

ik zag dat we er vrij goed voor stonden op de andere borden.” 

 



En dat was zéker zo op bord 3. Jan Willem speelde tegen Schiedammer John van Baarle. Voor degenen die 

hem niet kennen: John kende zijn hoogtijdagen voornamelijk in de jaren ’70. In het gezelschap van spelers als 

Leo Kerkhoff, John Schell, Hans Böhm en Jan Timman struinde hij de hele schaakwereld door. Tussen 1968 en 

1983 stond hij vrijwel onafgebroken in de top-20 van Nederland. Wil je nog meer onder de indruk raken? Kijk 

dan eens op Wikipedia of sla een willekeurig schaakboek open van Timman, Böhm, Van der Sterren of van wie 

dan ook.  

Schijnbaar hielp het verleden John deze avond niet, want na een niet al te wilde opzet van Jan Willem overzag 

hij een combinatie die twee pionnen kostte en voor ons een vrij zeker punt. Wellicht was John met zijn hoofd bij 

het overlijden van Rob Witt? Jan Willem, die toch ook al sinds de jaren ’70 in de schaakwereld rondloopt, tikte 

het ogenschijnlijk ongecompliceerd uit. 

 

Fianchetto miste deze avond eindspelkenner Hans Uitenbroek, daardoor was Ben Riksen de tegenstander van 

Victor Koppelaar. Twee spelers die vaak stellingen hebben die 

voor het eindspel al een beslissing lijken te hebben. Ook nu werd 

het eindspel na een remiseaanbod uit Schiedam niet uitgevochten: 

Ben Riksen 76 jaar, speelt nog steeds als een jonge hond. En 

supersnel. “Ik stond al gauw zo’n minuut of 20 op de klok achter. 

Niettemin kiest hij een paar keer niet de beste voortzetting.”  

In deze stelling heeft zwart het initiatief naar zich toegetrokken. 

“Hier mis ik een kansrijke voortzetting. In plaats van 24 … Dh3 – 

met behoud van druk – kies ik voor 24 … Df4, daarmee een 

algemene ruil afdwingend naar dame tegen 2 torens.” 

24…Df4+ 25. De3 Lxe4 26. fxe4 Dxf1 27. Txf1 Txf1. 

 

Op bord 5 besloten John van de Laar en Kees van Toor ook tot 

remise, voordat er daadwerkelijk een eindspel gespeeld zou 

worden: 

Hier speelde Kees 

15…Pc4, wat zwart een pion kost. 16. Pxc4 dxc4 17. Pf4 Pc7 18. 

De2 Pd5 19. Dxc4 Pxf4 20. Lxf4 Dd5 21. Dxd5 cxd5 22. Ke2 Tc8 

23. Kd3 Tc4 24.Thc1 Kd7 25. Ta2 Le7 26. Ld2 Thc8 27. Tac2 Ke6 

1/2-1/2. 

 

“In de partij maakte ik mij druk om een offer op b4, maar na 

nuchtere analyse bleek dat er na 17... Pxb4 18. cxb4 Lxb4+ 19. 

Kf1… weinig aan de hand is.”  

 

Aan de borden 6 en 7 en 8 zag het er vrij goed uit voor ons. 

Marcel den Boer liet de Franse centrumpionnen wankelen door 

allerlei scherpe röntgenmotieven op de witte koningsstelling. Een 

partij die waarschijnlijk op de valreep in aanmerking komt voor 

partij van de maand september. Bij het ter perse gaan van dit 

verslag was de slotaanval nog niet boven water.  

 

Arie van Heeren speelde tegen duizendpoot Youri Verlinde. Voordat de bondspartij kon beginnen, was Youri: * 

Wedstrijdleider interne / Assistent-barman / Wedstrijdleider externe / Gastheer / Bordenjongen / Teamleider 

/Invaller. Complimenten voor de clubliefde, maar of dit zijn spel ten goede kwam? Arie fietste door de opening 

en kreeg al snel wat ruimte, met op zet 20 kwaliteitswinst met twee vrijpionnen extra in het centrum tegenover 

de twee vrije randpionnen. Het initiatief bleef bij wit, waardoor zwart uiteindelijk vrij kansloos verloor.  Een 

mooie hoofdklasseoverwinning voor Arie. 

 

De teamwinst was binnen, ook al verloor Piet in een zeer mooie partij. De toeschouwers hebben genoten en 

raakten nauwelijks uitgepraat over de verschillende combinaties. Dat voorbereiding echt wel interessant kan 



zijn, blijkt wel uit deze partij. De witspeler wist wat Piet speelde en had profijt van zijn preparatie. Voortaan 

toch maar wat anders spelen?! 

 

Aan bord 8 ging het mis voor Wouter, op zoek naar winst bleek de klok onverbiddelijk. Wouter pakte in de 

opening licht materiaalvoordeel in het Damegambiet. Tegelijkertijd moest hij wel zorgdragen voor een veilige 

koning. Het werd een gevecht om het initiatief tussen Bart Germeys en Wouter de Bruin, waarbij 

laatstgenoemde lange tijd aan het langste eind leek te trekken. In de voorbereiding op de volgende bondspartij 

wat huiswerk voor Wouter. Lees bladzijde 103 e.v. van Jonathan Rowson’s The Seven Deadly Chess Sins. Dit 

hoofdstukje heeft als title: “Putting the ball in the back of the net.” 

   

 
 

Eigenlijk een prima voorbereiding voor ons allemaal.  

Volgende afspraak is op 8 november thuis tegen Messemaker 1. 

 

Voor een ieder die in dit verslag niet aan zijn trekken is gekomen als 

het gaat om eindspelen:  

Wit aan zet wint, maar de problematiek is zo moeilijk te doorzien dat 

het zonder grondige voorstudie vrijwel onspeelbaar is.” 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/John_van_Baarle)        =======➔ 

 

Teamcaptain John van de Laar 

 

Redactie: Sportief verslag website Capelle=> 
Het vlaggenschip Fianchetto 1 gaat nipt onderuit in de 

Hoofdklasse RSB tegen Dordrecht 1 
 

“Thuis ging het vlaggenschip dat met 3 invallers speelde met 3,5-4,5 
onderuit tegen nieuwkomer in de klasse: Dordrecht 1. Martin, Ben 
en Kees van Toor speelden remise, maar John, Alex en Youri 
verloren. De winstpartijen van Bart Germeys (wel fortuinlijk) en 
Michiel die hiertegenover stonde, waren niet genoeg voor een punt. 
Zie hieronder voor de uitslagen” 
 

Via de E-mail kregen we het volgende hartverwarmende bericht: 

 
Hallo Ton & John, 

“Bedankt voor je lovende woorden over mij in het verslag van de 
wedstrijd Fianchetto-Dordrecht. Dit exacte eindspel heb ik circa 40 
jaar geleden opgelost. Staat niet in de boeken, althans ik heb het 
nergens  gevonden. Hartelijke groeten, John van Baarle” 

John (B) =====➔ 

Fianchetto 1 ELO Dordrecht 1 ELO +/- Ronde 1

Roobol, M. (Martin) 2283 Boer den, L. (Lennard) 2137 -146 ½ - ½

Wissen van, M.E. (Michiel) 2215 Pluymert, P.W. (Piet) 1999 -216 1 - 0

Baarle van, C.J. (John) 2065 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1904 -161 0 - 1

Riksen, B. (Ben) 1796 Koppelaar, V.A. (Victor) 1869 73 ½ - ½

Toor van, C.F. (Kees) 1890 Laar van de, J.C.A. (John) 1812 -78 ½ - ½

Embden van, A. (Alex) 1750 Boer den, M.F. (Marcel) 1808 58 0 - 1

Verlinde, Y. (Youri) 1638 Heeren van, A. (Arie) 1734 96 0 - 1

Germeys, B. (Bart) 1709 Bruin de, W.J. (Wouter) 1815 106 1 - 0

Gemiddelde Rating: 1918 Gemiddelde Rating: 1885 -33 3½-4½

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_van_Baarle
https://fianchetto-chessclub.blogspot.com/2022/09/het-vlaggenschip-fianchetto-1-gaat-nipt.html
https://fianchetto-chessclub.blogspot.com/2022/09/het-vlaggenschip-fianchetto-1-gaat-nipt.html


RSB bekerkwartet wint weer 
Published: Wednesday, 16 November 2022 13:59 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 7 

Gisteravond in de Crabbehoeve versloeg ons bekerteam in de tweede ronde Nieuwerkerk met dezelfde cijfers als 

in de 1e ronde. Gezien de tegenstand ging het echter niet zo eenvoudig als de uitslag laat aanzien. Marcel 
Pluymert had wel een 'makkie' dankzij vroeg stukverlies van zijn tegenstander. Piet Pluymert, bij afwezigheid 

van een feestvierende Lennard nu kopman, veroverde dankzij initiatief met o.a. het loperpaar een pion maar de 

stelling vervlakte en dus een keurige remise. 

De middenborden Jan Willem Versloot met zwart en Victor Koppelaar met wit etaleerden daarna hun 

klasse. Beide drukten hun tegenstanders met vrijwel dezelfde positionele stijl achteruit en scoorden mooie 

overwinningen. Teamcaptain en Externe Wedstrijdleider Lennard den Boer moet wel tevreden zijn! 

Pluymert, P.W. (Piet)  1995   Hoogland, R.B. (Rob)  2016   -21  ½ - ½ 

Versloot, J.W. (Jan Willem)  1916   Koning de, J. (Johan)  1825    91   1 - 0 

Koppelaar, V.A. (Victor)  1866   Huijzer, A.J. (Arjan)  1824    42   1 - 0 

Pluymert, M.M. (Marcel)  1831   Boesten, T.J.S. (Tom)  1654   177   1 - 0 

Dordrecht 
  

 1902 

  
Nieuwerkerk 

 

 1830 

    

   72 

 

 3½-½ 

 

Dordrecht wint in RSB beker 
Published: Friday, 28 October 2022 18:42 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 70 

Het Dordtse beker viertal onder aanvoering van EWL Lennard den Boer drukte het ELO overwicht ook uit in een 

royale overwinning op de IJssel: 3,5-0,5: Wordt vervolgd... 

Lintelo te, P. (Pim)  1889   Boer den, L. (Lennard)   2090   0 - 1 

Wouden van der, G. (Gerard)  1684   Pluymert, P.W. (Piet)   2001   0 - 1 

Pavoordt van de, F.J. (Frank)  1787   Koppelaar, V.A. (Victor)   1869  ½ - ½ 

Dijk van, M. (Menno)  1535   Pluymert, M.M. (Marcel)   1838   0 - 1 

De IJssel 
  
 1724 

  
Dordrecht 

   
 1950 

  
 ½-3½ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Mooie start Dordrecht 2 
Published: Saturday, 29 October 2022 10:36 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 90 

Een wat verlate uitslag: prachtige thuisoverwinning van het RSB tweede tegen het sterke(re) Spijkenisse 1: 4,5 - 

3,5. Hopelijk komt er nog een verslag van. 

Timmermans, A.L. (Adri) 1846   Kalkman, R. (Rob) 1815   31  ½ - ½ 

Blommestein van, F. (Victor) 1775   Verheul, J.M.A. (Job) 1959 -184  ½ - ½ 

Dwars, C. (Conchita) 1767   Woudt, I.I. (Ismaël) 2065 -298   0 - 1 

Timmermans, H.J. (Henk) 1762   Buuren van, F. (Fabian) 2017 -255   0 - 1 

Geus de, T. (Timon) 1757   Meijer, P. (Patrick) 1663   94   1 - 0 

Heeren van, A. (Arie) 1743   Leentvaar, G.P. (Peter) 1621  122   1 - 0 

Noort van, W. (Wim) 1707   Groenheijde, J.W. (Wim) 1694   13  ½ - ½ 

Jiskoot, T.E. (Theo) 1661   Buijck, F. (Frank) 1570   91   1 - 0 

Dordrecht 2 
1752   

Spijkenisse 1 
1801 -49  4½-3½ 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/801-rsb-bekerkwartet-wint-weer
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/801-rsb-bekerkwartet-wint-weer?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b41791669f24927e8a75ac673a4d2ee64efaa440
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/794-dordrecht-wint-in-rsb-beker
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/794-dordrecht-wint-in-rsb-beker?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=842bb171f2e016d83d71639c8b5d6bb5ec63a5a7
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/795-mooie-start-dordrecht-2
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/795-mooie-start-dordrecht-2?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=a26fe75df2666950aced34f9cf4c4422ae3a891f


Kwartet verliest 
Published: Sunday, 04 December 2022 17:42 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 30 

Uit naar Spijkenisse. Niet zo prettig vooruitzicht en dan ook nog met een 1-3 nederlaag terug naar huis. Ben 

benieuwd hoe het gegaan is TC Edward e.a. ?! 

Sandifort, J. (Jerry)  1482   Vries de, E.B.N. (Edward)  1210    -272  0 - 1 

Pluim, R. (Rienk)  1354   Landsmeer, P.A. (Paul)  1387       33  1 - 0 

Deelen van, L.I. (Luca)  1417   Poort, L. (Lennart)    815    -602  1 - 0 

Knaap van der, M. (Marinus)  1100   Bruin de, T.R. (Tim)    986    -114  1 - 0 

Spijkenisse V5 
 1338   

Dordrecht V1 
  1100    -236   3-1 

 

Dordts viertal speelt remise 
Published: Monday, 31 October 2022 16:16 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 72 

Dan hebben we ook nog het 2-2 resultaat van ons viertal tegen 3-Torens vanuit de RSB 'Netstand' geplukt : 

Landsmeer, P.A. (Paul) 1410   Zwinkels, E.H. (Bart) 1227 0 - 1 

Vries de, E.B.N. (Edward) 1190   Nijboer, J. (Joeke) 1135 1 - 0 

Poort, L. (Lennart)  831   Deen van der, F. (Fré) 1033 0 - 1 

Bruin de, T.R. (Tim)  960   Vroonhof, P.G.M. (Piet)  994 1 - 0 

Dordrecht V1 
1098   

3-Torens V2 
1097  2-2 

========================================================================= 

 

Dordrecht 3 wint van Onesimus 2 
Published: Thursday, 08 December 2022 08:33 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 1 

Hierbij verslagje van TC Anton: Het blijkt dat we in een poule zitten waar bijna alle teams aan elkaar gewaagd 

zijn. Niels melde zich op het laatste moment af. Gelukkig was Erwin als supporter naar de club gekomen zodat ik 

mijn interne partij niet hoefde af te zeggen en Erwin als vervanger voor Niels kon opstellen. 

De wedstrijd ging op en neer. Eerst was Onesimus aan de buurt en ze kwamen met 2-0 voor. Erwin op bord 3 

speelde een slechte franse opening en verloor vrij snel en ook Arend op bord 5 behandelde de opening niet 

goed en verloor al snel. Daarna waren wij aan de beurt:  

Ton op bord 4 won een typische Ton partij, altijd volle kracht vooruit. Martijn op bord 1 profiteerde van een 
rekenfout van zijn tegenstander en kon ook een punt laten bijschrijven. Hans op bord 6 schoof zijn 

tegenstander geduldig en netjes van het bord af. Nu stonden we weer voor, maar de rest van de borden waren 

nog onduidelijk. 

Dick op bord 7, in tijdnood, liet zich de kaas van het brood eten in een positie met allerlei dreigingen rond zijn 

koning en verloor. Stand weer gelijk, maar Theo op bord 2 rondde een prachtige aanval af met een mat. 
Prachtig gedaan en het was aan Teus op bord 8 om de winst veilig te stellen. Dit deed hij door remise aan te 

bieden in een stelling waarin alleen hij nog op winst kon spelen. Zijn tegenstander kon niet anders dan het 

aanbod aannemen en daarmee ons de overwinning geven. 

We hebben gewonnen van een gelijkwaardig team. Iedereen snoept punten van elkaar in deze poule. Met twee 

overwinningen doen we leuk mee bovenin en als dit zo doorgaat kunnen we nog kampioen worden of ergens in 
de grijze middenmoot eindigen. Wie weet. De volgende afspraak is volgend jaar tegen WSV Inter Nos, die tot nu 

toe ongeslagen zijn.  Anton de Maertelaere. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/810-kwartet-verliest
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/810-kwartet-verliest?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=af8456fce3c62bd97d2612b5e0dc73560c44e977
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/796-dordts-viertal-speelt-remise
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/796-dordts-viertal-speelt-remise?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=a678569034116680ee6eca870d34b99989bfbb7e
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/812-dordrecht-3-wint-van-onesimus-2
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/812-dordrecht-3-wint-van-onesimus-2?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=4ecc5a891e34ee4e8686fd2510d96fbb8f2d669d
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/812-dordrecht-3-wint-van-onesimus-2?task=article.edit&a_id=812&return=aHR0cHM6Ly93d3cuc2NoYWFrY2x1Yi1kb3JkcmVjaHQubmwvaW5kZXgucGhwLzgxMi1kb3JkcmVjaHQtMy13aW50LXZhbi1vbmVzaW11cy0y


 
 

Shah Mata 2 – Dordrecht 3 
Published: Friday, 11 November 2022 13:15 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 46 

Hierbij verslag TL Anton de Maertelaere: Dit keer een wat korter verslag, enerzijds omdat ik zeer druk was 

met mijn eigen partij, anderzijds omdat dit een wedstrijd was zonder veel spanning. Een overwinning heeft er 

nooit in gezeten, vanaf het begin stonden alle borden of gelijk of slechter. De gebeurtenissen in het kort: 

Ton was als eerste klaar op bord drie, verloor een toren en kort daarna de partij door moeilijkheden op de 

achterste rij. Hans op bord 7 kwam al vrij snel in een gelijkstaand eindspel terecht met aan beide kanten nog 
een loper en wat pionnen. Een logische remise. Teus speelde tegen Franka, van wie hij al eens gewonnen had, 

maar dit keer kreeg hij geen kans. Hij kreeg een geweldige aanval over zich heen die hij niet (helemaal) kon 

pareren. Verlies op bord 4. 

Bord 5 met Martijn achter de stukken verging het niet veel beter, ook hij kreeg een aanval over zich heen die 

te sterk was, ook hier een verlies voor ons. Dit betekende dat we al 3,5 – 0,5 achter stonden.De volgende 
was Dick op bord 6, die de gehele partij niet echt lekker gestaan heeft met een paard dat bijna de gehele partij 

lijdzaam vanaf de kant moest toekijken. Toen hij dat paard uiteindelijk in de spel kreeg werd tot remise 
besloten. Niels op bord 1 had een partij die volledig gelijk op ging. Doordat Shah Mata 2 nog maar een halfje 

nodig had om de overwinning binnen te slepen, ging Niels zijn tegenstander in op een variant met eeuwig 
schaak waar Niels niet onder uit kon komen. Dat betekende dat we de wedstrijd al hadden verloren met nog 

twee partijen bezig. 

Veel om te vechten was er niet meer en ondergetekende op bord 2 en Erwin op bord 8 kwamen daarna snel 
remise overeen. Erwin stond niet best gedurende het grootste gedeelte van de partij en remise was uiteindelijk 

een goede uitslag. Ikzelf kwam zeer slecht uit de opning, moest noodgedwongen een paard offeren, maar 
kreeg daar wonderbaarlijk veel compensatie voor terug. In de eindstand konden beide kanten niet veel meer 

zonder risico te nemen. 

Een geruisloze nederlaag. Kwam het doordat de koffie nog niet klaar was toen we (te vroeg) aankwamen? Of 

kwam het doordat in De Nieuwe Nachtegaal geen alcohol geschonken mag worden? Het blijf gissen. 

Gordt Dillie la, J.R. (John) 1855   Verhaar, N.J. (Niels) 1563 -292  ½ - ½ 

Leemans, R. (Rob) 1784  Maertelaere de, A. (Anton) 1562 -222  ½ - ½ 

Oosterom van, C. (Cees) 1784  Hobe, C.A. (Ton) 1554 -230  1 - 0 

Vlokhoven van, F. (Franka) 1703  Slotboom, T. (Teus Sr) 1587 -116  1 - 0 

Bootsma, N. (Nick) 1713  Rijneveen, M. (Martijn) 1585 -128  1 - 0 

Rutjes, R. (Remy) 1681  Groot, B.D. (Dick) 1540 -141  ½ - ½ 

Paauw, P. (Piet) 1415  Schreuder, P.J. (Hans) 1622 207  ½ - ½ 

Menzel, M. (Mariandel) 1496  Wingerden van, E. (Erwin) 1559 63  ½ - ½ 

Shah Mata 2 1679   Dordrecht 3 1572 -107  5½-2½ 

Redactie: Gezien de ruim 100 ELO minder is nederlaag echt geen schande, geen bier in een speelzaal wel??! 

Rijneveen, M. (Martijn) 1589 Linden v.d., M.R.J. (Marcel) 1668 -79 1 - 0

Jiskoot, T.E. (Theo) 1675 Scholvinck, F. (Fons) 1676 -1 1 - 0

Wingerden van, E. (Erwin) 1556 Yuen, S. (Shau-Ming) 1648 -92 0 - 1

Hobe, C.A. (Ton) 1549 Roshaniya, J. (Jimmy) 1600 -51 1 - 0

Grootheest van, A. (Arend) 1627 Tomeh, H. (Hussein) 1600 27 0 - 1

Schreuder, P.J. (Hans) 1604 Boer de, C.J.W. (Wil) 1569 35 1 - 0

Groot, B.D. (Dick) 1545 Goud, J.B. (Jacques) 1589 -44 0 - 1

Slotboom, T. (Teus Sr) 1578 Randwijk van, W. (Willem) 1431 147 ½ - ½

Dordrecht 3 1590 Onesimus 2 1598 -8 4½-3½

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/799-shah-mata-2-dordrecht-3
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/799-shah-mata-2-dordrecht-3?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=26dc74897b6c772049126f6dfc91a9d18d5d2ba7


D3 wint van stadgenoot DWD                       verslaggever Ton Slagboom 

Mede dankzij de aanwezigheid, en uiteraard de 

overwinning op, van onze stadsbroeders (deze keer geen 
dames achter de borden) was het dinsdagavond extra 

gezellig op (en/of in) de Crabbehoeve. 

Omdat wedstrijdleider Anton zelf meespeelde werd aan 

de eminente Hans Berrevoets gevraagd om het 

openingswoord te voeren, hetgeen sommige van de 

‘Willige Dames’ deed verzuchten: “Hopelijk kunnen we 

gaan starten om een uur of 10 uur” ??! 

Dat bleek mee te vallen, wat helaas niet viel te zeggen 

over het derde bord: Na amper een half uurtje was het 

‘pats-boem-uit’ bij Hans Schreuder. Helaas 0-1. 

Daarna ontspon zich de hele avond een boeiend gevecht, 

waarbij opviel dat voorzitter Arend tegen kanon Remco 

een soort egelstelling op het bord kreeg. Beleefd werd 

zijn remisevoorstel afgeslagen… 

Plotseling wist Martijn Rijneveen toch, na de zeer 

onverwachte korte 0-0 van Pearl, door de zwarte 

koningstelling heen te breken. Met een remise van Erwin 

van Wingerden was de tussenstand 1,5-1,5. 

 

Plots kreeg Dordrecht de wind in de zeilen vooral 

aan de laatste borden waar Ton Hobe en Dick 

Groot het ELO verschil tot 2 punten wisten uit te 

bouwen. Vlak daarna werd de Zwijndrechtse strijd 

op bord 2 plots remise. Theo Jiskoot had keurig 

een kwal meer maar het sterke zwarte paard + 

vrijpion bleek ruim voldoende compensatie: 4-2 

voor! (naschrift: Theo & Hans waren al eerder klaar 

maar bleven lekker lang analyseren aan hun bord!). 

Na een avond fantastisch verdedigen maakte Arend 

van Grootheest met een koningszet naar c7 toch 

het beslissende foutje. ‘Niet verdiend’ aldus de zeer 

sportieve Remco. Onze analist Jan Willem Versloot 

liet inderdaad allerlei fraaie remisevarianten op het 

bord van de beide matadoren zien.  

Tenslotte moest praeses Cor Paans voor het DWD 

matchpuntje zorgen tegen Anton de Maertelaere. 

Hij leek hard op weg, maar plots was het toch 

remise en de 1e winst was binnen voor Anton’s 

team. Velen waren het erover eens dat Cor het 

Dordtse schaakleven een warm hart toedraagt… 

== DWD hoofdrolspelers Remco & Cor 



 

     De op papier ongelijke strijd tussen de kopmannen uiteindelijk toch beslist met een toekijkende Hans. 

 

De eerste uitslag in RSB klasse 2B, Dordrecht 3 staat bovenaan… 

 

(NB: De ‘reporters’ & supporters Ton Slagboom en Willem Platje hielden het op een vriendenremise) 

           Ton Slagboom 

(Met dank aan alle incl. barmannen die er een uiterst sportieve gezellige avond van hebben gemaakt) 

Dordrecht 3 ELO De Willige Dame 1 ELO +/- Result

Grootheest van, A. (Arend) 1629 - Vaalen van, R.D. (Remco Daniel) 2070 -441 0 - 1

Jiskoot, T.E. (Theo) 1661 - Nunnikhoven, J.A. (Hans) 1800 -139 ½ - ½

Schreuder, P.J. (Hans) 1622 - Hofstee P. (Pieter) 1588 34 0 - 1

Rijneveen, M. (Martijn) 1573 - Uyttenhove, P.C. (Pearl) 1561 12 1 - 0

Maertelaere de, A.P.F. (Anton) 1564 - Paans, C. (Cor) 1493 71 ½ - ½

Wingerden van, E. (Erwin) 1563 - Weerdensteijn, W. (Willem) 1473 90 ½ - ½

Hobe, C.A. (Ton) 1551 - Schuller, P.G. (Piet) 1231 320 1 - 0

Groot, B.D. (Dick) 1530 - Kimenai, N. (Nick) 1430 100 1 - 0

Totaal 1587 1581 6 4,5-3,5



Wedstrijdverslag Dordrecht 3 – De Willige Dame 1          Teamcaptain Anton 

Dinsdag mochten wij de aftrap verzorgen van het RSB seizoen. Op het programma stond direct de Dordtse 

derby tegen onze stadsgenoten van De Willige Dame.  

Zij hebben een groot verschil in ELO tussen hun top- en staartborden. Wij zijn juist een ELO-homogeen team. 

Wij moesten het dus van de midden- en staartborden hebben. 

Na een welluidende introductie van alle spelers door Hans B. kon de strijd beginnen. 

De meeste borden begonnen rustig, op een paar borden was er gelijk vuurwerk. Hans S. op bord 3 was al na 

iets meer dan een uurtje de eerste die zijn koning moest omleggen. Een verkeerde keuze in het middenspel 

kwam hij niet meer te boven. 0-1. Ongeveer een uurtje later kwam de tweede uitslag binnen. Bij Erwin op bord 

zes was het al direct in het begin vuurwerk met een vreemde opening. Ik heb hem even opgezocht, het was de 

Alekhine's defence, Krejcik variation: e4, Pf6, Lc4. Erwin kreeg er een leuke aanval door waarbij hij een 

pionnetje op f7 afsnoepte van zijn tegenstander. Helaas bleef er uiteindelijk een eindspel over met ongelijke 

lopers, waarbij die pluspion niet te verzilveren bleek: remise.  

Rond een uur of elf, tijdnoodfase, begonnen de uitslagen elkaar snel op te volgen. Martijn op bord vier was al 

heel de avond een zwarte leeuw aan het bestoken. Zijn tegenstander Pearl hield heel lang stand, maar moest 

uiteindelijk toch toegeven dat Martijn zijn koningsaanval te sterk was en gaf op.   

Ton op bord zeven had een moeilijke avond en kreeg op zijn beurt een gevaarlijk uitziende koningsaanval te 

verduren. Nadat hij die onschadelijk had gemaakt, maakte zijn tegenstander een ernstige fout en gaf ook op. 

Dick was de volgende die een punt pakte op bord acht. Ik heb niet veel van die partij meegekregen, maar een 

achterstand van 2 pionnen was voor zijn tegenstander voldoende om op te geven.  

Toen was het tijd voor de topborden.  Met een scheve materiaalverhouding van een kwal tegen wat pionnen 

werd op bord twee remise overeengekomen. Een goed resultaat van Theo, die later heel belangrijk bleek: 4-2, 

nog een halfje te gaan.  

Arend op het eerste bord had een moeilijke avond. Tegen Remco van Vaalen hield hij heel lang stand, en hij 

probeerde remise af te dwingen door de stelling volledig gesloten te houden. Dat lukte net niet, en eenmaal de 

doorbraak geforceerd door Remco was het snel over voor Arend.  

Ik zat zelf op bord vijf en mocht weer een keer tegen de voorzitter van de tegenstanders spelen. Ik kwam goed 

uit de opening, overzag een zet in het middenspel wat me een kwal kostte, en omdat ik later ook mijn vrijpion 

kwijtraakte kon ik alleen nog gokken op de tijdnood van mijn tegenstander om terug te vechten. Dat lukte 

wonderwel en nadat ik de volledige materiaalachterstand had weggewerkt bood ik remise aan. Cor accepteerde. 

De eindpositie was waarschijnlijk makkelijk gewonnen (werd mij later verteld), maar ik was blij het beslissende 

halfje binnengebracht te hebben.  

Eindstand 4,5-3,5. Een goed begin.    Anton de Maertelaere ➔                                                 

Redactie: En een soort “kruisverslag” op de website van onze 

Dordtse vrienden /  vriendinnen DWD : 
 

“WEDSTRIJDVERSLAG | De afloop van de eerste 

competitiewedstrijd in klasse 2B van de RSB tussen stadgenoten 
SC Dordrecht 3 en De Willige Dame 1 was net zo druilerig als het 

weer de gehele dinsdag 27 september was geweest. 
Tenminste.... voor één van de teams dan.... 

  

Een wedstrijd tussen die twee is altijd ook een weerzien van spelers die elkaar al lang kennen. Een flink aantal 
schakers heeft ooit in beide verenigingen gespeeld en ook bij toernooien zoals die in "Den Witten Haen" werden 

gehouden of bij de Pank Hoogendoorn-toernooien kwamen de spelers van beide clubs elkaar nog al eens tegen. 
In de Crabbehoeve aan de Karnebeekstraat werden derhalve vooraf heel wat handen geschud en 

wederwaardigheden gedeeld. Laten we de introductie van dit wedstrijdverslag deze keer maar eens overlaten 
aan de verslaglegger van SC Dordrecht…..:                                                                      Door Wim Platje  ” 



3.Jeugd 

Onderstaand een overzicht van de hoofdlijnen op onze website door Jeugd Coördinator Wouter de Bruin. 

Saturday, 24 August 2019 Update 6 Januari 2023 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 7348 

Hoe ziet een clubavond eruit? 

• Om half 7 wordt er een competitie indeling gemaakt met iedereen die aanwezig is. Dan speel je een 
partij met 15 minuten bedenktijd per persoon. Jeugd vanaf ongeveer 6 tot 18 jaar. 

• Dinsdagavond van 18.30-19.30 uur krijg je schaakles volgens de stappenmethode van één van 
onze vrijwilligers. Behalve in schoolvakanties, avond vierdaagse of met feestdagen. 

• De jeugdleiding van de schaakclub is in handen van Martijn Rijneveen en Wouter de Bruin, 
ondersteund door enkele ouders.  Dit zijn twee relatieve jonge senioren, twintiger en een dertiger, 
die zelf vroeger ook met veel plezier bij de jeugd hebben geschaakt. 

• Schaken is 1 van de goedkoopste sporten. Een jaar jeugdschaak kost aan contributie €60,- 

• Je mag in principe 3 keer meedoen voordat je besluit lid te worden. Daar zijn we niet zo precies in. 

• Voor meer informatie, stuur een mailtje naar secretaris@schaakclub-dordrecht.nl 

• De jeugdleiding van schaakclub Dordrecht is ook betrokken bij de stichting Pentachess. Deze 
stichting zet zich in voor de bevordering van jeugdschaak in de regio door middel van schoolschaak, 
een viertallen competitie en de organisatie van extra trainingen. 

• Een overzicht van jeugdtoernooien vindt je op de site van de Rotterdamse Schaakbond.   

• Jeugd Manifest aanwezig op website December 2016, update September 2018 Dordrecht namens 
het bestuur SCD, Arend van Grootheest, voorzitter en Ton Slagboom, adjunct 
 

In samenspraak met het bestuur is recent besloten om de ‘aloude’ Jeugdcommissie nieuw leven in te blazen.  

Al dit jaar zullen stappen gezet gaan worden voor een beleid, huisregels, schoolschaak en andere belangrijke 
zaken zoals VOG en een vertrouwens contactpersoon. De start is inmiddels gemaakt door Martijn Rijneveen, 

Wouter de Bruin, Ton Slagboom en Arend van Grootheest. Uiteraard zullen de ouders er zeer nadrukkelijk bij 
betrokken gaan worden en met name de communicatielijnen verbeterd worden. 

----------------------------------------------
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.  

Adresgegevens 

Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500  E-mail: info@vanreesverf.nl  

Sjefs-salvage  

Vleeshouwerstaart 13 

06-44028914 

bijzondere schaaksets 
o.a.het Vredes-schaakspel 

van Paco Sako te koop. 

INFO@SJEFS-SALVAGE.NL 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/jeugd/informatie?tmpl=component&print=1
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=08e7c59f9bddd417e3821f79c3be7148ffb74781
mailto:info@vanreesverf.nl
mailto:INFO@SJEFS-SALVAGE.NL


4.Cijfers                  Ton Slagboom 
We krijgen steeds meer Jeugd en dat hoort ook zo. Dat gaat 

vergeleken met de cijfers van het vorige Jubileum in 2018 

‘ten koste’ van de middengroep 30-60 jarigen. Senioren 
blijven constant met 35%. Ten opzichte van ons 100-jarig 

bestaan, 35 jaar geleden dus, is zowel de Jeugd als de 
Senioren practisch verdubbeld…      

Conclusie: We kennen zowel ‘vergrijzing’ als ‘verjonging’ !! 

 
Ook in de ELO cijfers zien we een trend, helaas voor onze club een neerwaartse in de afgelopen 5 jaar: 

 

 
 
Het vertrek vanwege diverse redenen van enkele ‘top-25’ spelers is helaas niet gecompenseerd door nieuwe 

aanwas. In de rest van de club gelukkig wel, in 2017 door ‘Zwijndrecht’ en recentelijk vooral in ‘onze staart’ ! 

ELO 1988 (Top 10) 2066   ELO 2013                            2094   ELO 2018 2100   ELO 2023 2040

1.      R. Hofman 2192   1. M. Timmermans 2280 1 Timmermans, M.A. (Mark) 2400 1 Timmermans, Mark 2402

2.      A.v.’t Hof 2138   2. L.v.d.Linden 2244 2 Omearat, A (Adel) 2255 2 De Wilde, Rik 2186

3.      L.B. Jansen 2119   3. R. Krul 2158 3 Krul, R. (Rene) 2176 3 Den Boer, Lennard 2107

4.      H.J.v.Donk 2101   4. R. Hofman 2150 4 Boer, den L. (Lennard) 2139 4 Hennekes, Jacques 2051

5.      H. Naaktgeboren 2066   5. B. Eikelboom 2121 5 Wilde, de R. (Rik) 2127 5 Van Keeken, Roland 2040

6.      P. Pluymert 2054   6. W. den Dekker 2016 6 Hennekes, J. (Jacques) 2009 6 Pluymert, Piet 2006

7.      B.v.Antwerpen 2045   7. L. den Boer 2014 7 Pluijmert, P.W. (Piet) 1981 7 De Jong, Joop 1932

8.      K. Abee 2002   8. P. Pluymert 2006 8 Jong, J. de (Joop) 1978 8 Versloot, Jan Willem 1931

9.      T. Slagboom 1989   9. J.W. Versloot 1981 9 Apon, H. (Iwahn) 1976 9 Berrevoets, Hans 1883

10.  P. Aarnoudse 1957 10. M. Holwijn 1970 10 Keeken, R. van (Ronald) 1961 10 Koppelaar, Victor 1859

11.  A. v.d.Willigen 1914 11. D. Pulles 1940 11 Berrevoets, H. (Hans) 1912 11 Timmermans, Adri 1845

12.  G. Kemper 1909 12. K. Abee 1934 12 Oevelen, P. van (Peter) 1910 12 Slagboom, Ton 1839

13.  P. Hoogendoorn 1905 13. T. Slagboom  1925 13 Pluymert, M. (Marcel) 1907 13 Oliemans, Cor 1832

14.  R. Ditmer 1883 14. V. Koppelaar 1895 14 Vogelensang, S (Sander) 1893 14 Pluymert, Marcel 1828

15.  J.W. Versloot 1878 15. C. Oliemans 1886 15 Griend, van de J. (Johan) 1889 15 Den Boer, Marcel 1815

16.  C. Sterrenburg 1845 16. A. Karbaat 1882 16 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1883 16 Sitton, Ben 1815

17.  J.F de Regt 1845 17. J.v.d. Griend 1871 17 Slagboom, T. (Ton) 1874 17 Van de Laar, John 1812

18.  J.H. Wertheim 1841 18. L. Jiskoot 1851 18 Timmermans, A.L. (Adri) 1874 18 De Bruin, Wouter 1802

19.  C. Weterings 1834 19. B. Sitton 1826 19 Koppelaar, V. (Victor) 1862 19 Vos, Martijn 1789

20.  T.v.Bokhoven 1823 20. A. Timmermans 1823 20 Jongeneel, W. (Wim) 1852 20 Van Blommestein, Victor 1768

21.  J. Barel 1763 21. C. Dwars 1811 21 Vos, M. (Martijn) 1843 21 Van de Griend, Johan 1767

22.  A. Timmermans 1743 22. V.v.Blommestein 1810 22 Schakel, L. (Lemmy) 1825 22 De Geus, Timon 1766

23.  B. Eikelboom 1678 23. T. Jiskoot 1797 23 Blommestein, v. V. (Victor) 1812 23 Dwars, Conchita 1763

24.  A.v.Heeren 1590 24. H. Timmermans 1794 24 Sitton, B. (Ben) 1810 24 Timmermans, Henk 1757

25.  H. Barends 1437 25. J. Felkers 1787 25 W.J. (Wouter) de Bruin 1810 25 Hoff, van 't, Kees 1701

Top 25 1902 49 1951 7 1958 -66 1892
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BESTUREN  
 
Van 70 jaar besturen SCD na de fusie DSC / ODI zijn gelukkig in het archief alle besturen bewaard gebleven. 

Over die Periode zou een soort ‘Adelaarskalender’ (begrip uit het schaatsen) gemaakt kunnen worden: 

 

 
 

Opvallend is toch wel dat de helft daarvan nog in het huidige bestuur zit: Henk (60 jaar lid !!), Ton en Ben. 
Bij de Algemene Ledenvergaderingen 2 April 1940 en 16 September 1948 waren enkele besturen als volgt: 

Na de fusie D.S.C - O.D.I 1 September 1952 1e SCD bestuur, daarnaast Bestuur 1988 (het 100-jarig bestaan): 

 

 
 
Hierboven Bestuur 1963 uitgebreid naar 10 leden, via 8 in 1988 naar 6 in de huidige generatie. Efficiëntie !!? 

Voorzitter G.Zwartjes 11

Secretaris W.Klootwijk 24

Penningmeester B.Sitton 13

WL Intern H.J.Timmermans 23

WL Extern S.W.A.Kelder 26

Adjunct / Secr. T.Slagboom 15

All time bestuursjaren  SCD 19



5.TOERNOOIEN 
 
Kwalificatie 1 NK internet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9   

#1 IM  DeTimmerman (2722) 1b 1w 1b  1w .5w 1b 1w 1b 1w 8.5 48.25 

#2 FM onnoelgersma  (2641) 1w 1b 1w 1w .5b 0w 1b 1b 1w 7.5 35.25 

#3 GM joppie2             (2908) 1w 1b 1w 0b 1w 0w 1b 1w 1b 7 32.5 

 

 
 
Mark plaatst zich voor de tweede keer voor het NK! 
Published: Sunday, 20 November 2022 15:16 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 1 

Na een zinderend slot van het toernooi is het Mark gelukt zich voor de tweede keer te plaatsen voor het NK dat 

aan het eind van het jaar wordt gehouden in Groningen. Hij werd tweede met 7.5 uit 11 achter het 14 jarige 
talent Arthur de Winter (10 uit 11). Mark begon de tweede dag op de tweede plaats, maar in de 8e ronde ging 

het mis. Hij verloor van Colin Stolwijk die daarmee Mark achterhaalde. Na nog 2 remises, waaronder tegen de 
koploper, leek het ticket uit zicht. Colin begon de laatste ronde met een punt voorsprong op Mark. Mark moest 

in de laatste ronde tegen Nick Mateman, die ook dicht bij de kop van de ranglijst stond en Colin speelde tegen 
Willy Hendriks, die met 2.5 uit 10 ergens onderin de ranglijst verbleef. In de mooiste partij van het toernooi won 

Mark van Nick en ook Willy behaalde een mooie overwinning op Colin. Nadat alle andere partijen waren 

geëindigd en ook de SB-punten waren opgeteld bleef Mark 0.75 SB punten voor op Colin en mag Mark voor de 

tweede keer het opnemen in het NK van 2022. Gefeliciteerd Mark 

Published: Thursday, 17 November 2022 16:13 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 135 

Dit weekend wordt het kwalificatie toernooi gespeeld voor het NK dat eind van dit jaar zal worden gespeeld. Net 
zoals vorig jaar zal onze Mark in dat toernooi, namens de RSB, trachten deelname af te dwingen. Vorig jaar 

lukte dat na een goed toernooi. Dus Mark gaat voor een tweede kans.  
Het is te volgen op https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-kwalificatie---

2/summary Makkelijk wordt dat zeker niet. 

 

Naschrift: Mark verliest eervol van Erwin l’Ami: 0-2 
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https://www.chess.com/game/live/64009354457
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Droevig nieuws op schaaksite.nl 
Published: Saturday, 19 November 2022 16:28 | Written by 
Administrator2 | Print | Email | Hits: 13 

Vandaag kwam ik op www.schaaksite.nl het bericht tegen over het 

overlijden van Pierre Smeets. Klik op Pierre Smeets overleden voor het 

hele bericht. Veel leden, en met name de leden die ook bij Groothoofd 

speelden, kennen Pierre nog uit zijn actieve jaren in Dordrecht. Na zijn 
pensionering verhuisde Pierre terug naar zijn geboortegrond in Brabant. 

Hij heeft daar een tijd bij HMC gespeeld en daar kwamen we hem nog 

wel eens tegen als ons eerste die kant op moest. Ook hebben een paar 
toernooitijgers Pierre een aantal malen meegemaakt op het 

zomertoernooi in Vlissingen. 

Het zijn mooie herinneringen. De verhalen over de avonturen die 

verschillende clubleden met hem hebben beleefd, zullen ongetwijfeld nog 

wel op deze site verschijnen. 

“ Voormalig Limburgs jeugdkampioen (in 1969) Pierre Smeets (geboren 1949) is overleden. Hij kwam uit Waubach en zat op 
het gymnasium van het Bernardinuscollege in Heerlen. Pierre woonde lange tijd in Dordrecht, waar hij bekendheid genoot als 
sterk clubschaker en meerdere malen clubkampioen werd” Artikel Limburgse Schaakbond; bovenstaande foto Rene Olthof. 

 

IM Jack de Ruijter 
Published: Thursday, 03 November 2022 15:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 116 

De Schaakclub Pascal maakt op website www.schaakclubpascal.nl/2022/overlijden-jack-de-ruijter het plotselinge 

overlijden bekend van Jack de Ruijter (64). 

Jack was een schaakcoryfee in de Drechtstreek en heeft in Dordrecht vele schaakvrienden gemaakt zoals 

ondergetekende, vooral bij toernooien waar hij vrijwel altijd aanwezig was zoals de Snelschaakmarathon of het 
Peter van der Laars toernooi. Voor de 'Poedelprijs' was hij soms een belangrijke kandidaat bijv. bij het 13e en 

laatste Hoogendoorntoernooi van Schaakclub Dordrecht in de Crabbehoeve 2018 was hij laatste met een score 

van....0,5 uit 17.   

“Een groot schaakmens is plots heengegaan. 

Pas 64, precies het aantal velden op een 
schaakbord. De schok was groot 

dinsdagavond op, toevallig, de clubavonden 
van zowel Dordrecht als Pascal. ‘De grote 

Jack’ was 1 van zijn bijnamen en voor mij 

persoonlijk inderdaad hartverwarmend 
positief. Op een schaaktoernooi of gewoon in 

het Denksportcentrum op de Papendrechtse 
clubavond kwamen we elkaar regelmatig 

tegen, zochten elkaar snel op en begonnen 

altijd een zeer geanimeerd gesprek. 

De laatste keer was in Sliedrecht met vele 

schaakvrienden op een donderdagavond in de 
Havik. Jack stak voor de zoveelste keer de 

loftrompet over mijn schaakactiviteiten in de 

Drechtstreek, wat sommigen ook wel deden 

verzuchten: “Die grammofoonplaat kennen we nu wel Jack!” 

Jack stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Of je het nu met hem eens was of niet, het kwam 
rechtstreeks uit zijn (schaak)hart. Jack was en is Jack. Persoonlijk contact belangrijker dan het schaakresultaat. 

Een unieke persoonlijkheid, die de schaakregio Drechtstreek zal gaan missen.” 

Ton Slagboom, Adjunct SCD / Schaakvriend  (Foto Tom van Bokhoven, Snelschaakmarathon Dordrecht 2012) 
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https://www.schaaksite.nl/
https://www.schaaksite.nl/2022/11/10/pierre-smeets-1949-2022/
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/797-im-jack-de-ruijter
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/797-im-jack-de-ruijter?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b18227751cf799ef8aebe1f1a15916a770743717
http://www.schaakclubpascal.nl/2022/overlijden-jack-de-ruijter


6.MEDIA 

 

“Peter van der Laars schaakgroep” presenteert: 

Schaken in Café Americain 

voor iederéén vrijdag 13.00 uur 

      Schaakcafé    

 



SCHAKEN MET OEKRAINERS … in Dordt  

Het zal de meeste Schapenkoppen toch wel opgevallen zijn: Dit jaar zijn 

honderden Oekraïners opgevangen in gastgezinnen en vooral in Crown 

Point, het gebouw naast het Gemeentehuis op de Spuiboulevard. 

Aldaar zijn inmiddels vele vrijwilligers bezig met diverse activiteiten. Aangezien zo’n  2% van 

Dordrecht (ca. 200 dus) wekelijks wel ergens aan het schaken is, zouden we een tiental ook bij de 

Oekraïners verwachten. En die animo blijkt er inderdaad te zijn. In het Crown Point staat in de 

recreatieruimte een mooie grote schaaktafel, die gratis beschikbaar gesteld is. 

Namens het ‘Schaakcollectief Dordrecht’ mocht ik daar een kijkje nemen en onder het genot van een 

kopje koffie inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking en hulp. Voorlopig zijn de 

volgende scenario’s als meest geschikte schaakmogelijkheden voorgesteld: 

• Vrijdagmiddag “Schaakcafé” vanaf 13.00 uur Americain, Bibliotheek Centrum. 

• Maandag avond van 20.30 - 22.00 uur recreatiezaal Crown Point, Spuiboulevard. 

• In de zomer: Vanaf 13.00 “Peter van der Laars Schaakplaats” de Waag, Centrum. 

 

Uiteraard zijn dit de eerste suggesties en zijn verdere ideeën en hopelijk aanmelding van harte 

welkom vanuit o.a. de Schaakclubs Dordrecht, De Willige Dame en de Klockelaergroep.  

             

 Pieter Le Bruin         Ton Slagboom 

 



 


