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Uitgave bestuur SCD

Schaakclub Dordrecht
Crabbehoeve, van Karnebeekstraat 2,
Dordrecht Tel. 078 – 7633082
Jeugd 18.30 – 19.30 uur / Senioren 20.00 uur (>19.30)
06-20077088

www.schaakclub-dordrecht.nl
06-28791845

Het huidige bestuur SCD
Arend van Grootheest
Jan Willem Versloot
Ben Sitton
Henk Timmermans
Hans den Boer
Ton Slagboom

– voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- wedstrijdleider intern
- wedstrijdleider extern
- adjunct

Andere sleutelfuncties:
Martijn Rijneveen
Adri Timmermans
Kees van ‘t Hoff

- jeugd coördinator
- webmaster
- externe competitie

Ereleden: Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans en Gert Zwartjes
Teamcaptains: 1.Adri Timmermans, 2.Johan v.d. Griend, 3.John van de Laar, 4.Kees v. ’t Hoff,
5.Erwin van Wingerden, 6.Hans Boersma, 7.Wim Jongeneel, 8.Hans Boersma & 9.Aart Harms.
Onze vereniging heeft op dit moment ca. 100 leden, waarvan 70 senior leden en 30 jeugd leden.
Zij behoort daarmee tot een van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.
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Voorwoord
We gaan naar Hastings
Het Voorspel
De Uitslagen
De Deelnemers
Partijen tegen de GM
De Media

Met bijdragen van en dank aan alle deelnemers incl. fotograaf Thijs v.d.Hoek.
Tevens aan de chauffeurs Jan Willem, Adri, Victor Koppelaar, Wouter & Teus.
Thanks to the Hastings @ St.Leonards Chess Club, in particular Mr. Marc Bryant.
Speciale dank voor ondersteuning Gemeente Dordrecht Mevr. Wilma v.d. Plicht.

1.Voorwoord (Redactie / Gemeente / Voorzitter)
Het beginnend zaadje voor de trip naar Hastings werd 3 jaar geleden gezaaid in….Recklinghausen. Nadat de
lokale organisatie wat laat was met versnaperingen (lees: bier) en wij zelf voor de bevoorrading gingen zorgen
kwam het gesprek opeens op: ‘Nou, dan gaan we toch naar Hastings!’ De naam van deze ziener blijft natuurlijk
vanwege privacy reden alleen bij de redactie bekend; er kan gegokt worden uit de 10 deelnemers toen in 2015.
Vorig jaar werd dit lumineuze idee opgepikt in het bestuur om de reis te gaan organiseren in ons Jubileumjaar.
Al snel bleken Ton Slagboom & Jan Willem Versloot een duobaan als organisatie op zich te nemen. Ton voor de
externe contacten en Jan Willem als ‘die-hard’ UK kenner voor het reisprogramma en contacten deelnemers.
Daarna ging het snel en veel beter nog dan verwacht. Uiteindelijk bleken 21 spelers zich opgegeven te hebben
en sommigen hadden spijt al vroeg een vakantie geboekt te hebben of een suf toernooi in Tsjechië te spelen.
Het weekend inclusief de match tegen Hastings werd zo’n doorslaand succes, dat besloten werd om al het
moois te trachten in deze editie van het Digiblad te brengen. Verhalen, uitslagen, standen, foto’s etc. etc.
Mede hierdoor kunnen de thuisblijvers een beetje idee krijgen wat ze allemaal gemist hebben. HAVE FUN !

“Praatje van de Gemeente”
De Gemeente Dordrecht heeft aan onze reis bijgedragen, waarvoor dank vanaf deze plek. Met name Wilma
v.d. Plicht, officieel ‘medewerker kabinet’ waaronder contacten zustersteden, heeft er een belangrijke rol in
gespeeld. Haar tegenhanger in Hastings, Robin Gray, heeft er voor gezorgd dat ons persbericht op hun site
terecht kwam van zustersteden, de zogenaamde HATT. De toegang is: www.hatt.org.uk/Dordrecht.php.
We hebben de wethouder van sport gevraagd om een stukje te schrijven, maar na het vertrek van Rinette
Reynvaan is Marco Stam nog hard bezig om in te werken. We wensen hem alle succes en willen als Schaakclub
Dordrecht de Gemeente meegeven dat wij beide schaken als een sport zien…..dit in tegenstelling tot Brussel!

Hastings / Dordrecht Twinning Association
Terwijl wij in Hastings speelden kwam Ken Sharples uit Hastings kennismaken met burgemeester Kolff als
voorzitter van de Hastings Association of Twin Towns (HATT).
In Hastings is het onderhouden van contacten met de partnersteden louter voorbehouden aan inwoners zelf.
Dit in tegenstelling tot Dordrecht, waar de gemeente het internationale beleid coördineert. Dordrecht kent vijf
partnersteden: Recklinghausen (Duitsland), Bamenda (Kameroen), Varna (Bulgarije), Dordrecht/Emalahleni
(Zuid-Afrika) en Hastings (Engeland).
De band tussen Dordrecht en Hastings is kort na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, omdat diverse sportclubs
uit beide steden sportieve uitwisselingen organiseerden. Later kwamen ook de gemeentebesturen met elkaar
in contact en werd in 1982 een officiële stedenband gerealiseerd. Naast sportieve en culturele contacten
hebben er ook jarenlang uitwisselingen tussen verschillende beroepsgroepen plaatsgevonden. Sharples hoopt
nu dat ook in Dordrecht een vrijwilligerscomité wordt opgericht dat bezoeken van inwoners wil ondersteunen.
In de praktijk betekent dit dat tijdens het verblijf men niet in een hotel overnacht, maar bij elkaar thuis.
Bron: DordtCentraal

2. Het begint: WE GAAN NAAR HASTINGS !

Jan Willem Versloot

In de jaren 50 -80 van de vorige eeuw onderhield schaakclub Dordrecht nauwe banden met de Hastings & St.
Leonards chess club. De kampioen van Dordrecht werd jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan het -zeker
in die tijd- wereldberoemde schaaktoernooi in onze partnerstad aan de Zuid Engelse kust. Ons erelid Leo
Jansen was er meerdere malen te gast. In zijn kielzog trok hij dan ook vaak nog andere leden die hun
schaakkracht dan in één van de sub-toernooien konden etaleren. Daarnaast waren er soms nog door de
gemeente ondersteunde uitwisselingen.
De laatste contacten dateren alweer van meer dan 22 jaar geleden. Op uitnodiging van onze Engelse
schaakvrienden waren we toen getuige van de feestelijkheden rond de 100e editie van het roemruchte
toernooi dat nog steeds elk jaar rond de jaarwisseling wordt gehouden.
In het kader van ons jubileum in 2018 is Ton Slagboom er in geslaagd om de contacten met Hastings weer aan
te halen en dat heeft er toe geleid dat er in 2018 weer een uitwisseling zal plaatsvinden. We zullen op zaterdag
5 mei 2018 een match spelen in en tegen Hastings. Waarschijnlijk wordt in 3 groepen een dubbelrondige
snelschaak wedstrijd ‘Engeland – Holland’ gespeeld. Zondag wordt een cultureel uitje, bijv. naar het kasteel.
Het is de bedoeling om op zaterdagmorgen om ongeveer 07.00 uur te vertrekken en we zijn dan tegen het eind
van de ochtend in Hastings. We overnachten van zaterdag op zondag in een hotel en gaan op zondagavond
weer naar huis. De kosten van de reis (auto, tunnel, hotel, ontbijt, lunch) is beperkt gebleven. Uiteraard doet
ook onze schaakclub een duit in het zakje.
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers! Dus als je belangstelling hebt om mee te gaan, laat dat
dan aan mij weten via secretaris@schaakclub-dordrecht.nl.

3.Historie
Zodra je over de drempel stapt bij de Hastings & St.Leonards Chess
Club slaat de historie, inclusief de daarbij behorende muffe lucht, je
tegemoet. Zoals je bij het uitstappen uit het vliegtuig in een warm
land de hitte voelt, ervaar je hier sterk dat er liefst 136 jaar
verscholen ligt in dit spannende gebouw.
In de smalle gang blijf je al vol verwondering stil staan om beide
kanten de muren te bewonderen, die volhangen (en echt: vol=vol,
daar wel) met foto’s, karikaturen, lijsten etc.
Beneden in de speelzaal groep A gaat dat door en op de eerste
verdieping, alwaar de keuken zich bevindt en Groep B mag spelen,
idem. Nog een trap op hetzelfde verhaal, alleen daar speelt Groep C
in 2 ruimtes, die erg lang niet gebruikt zijn.
Engeland is trots op zijn verleden; volgens sommigen hangen de
Britten iets teveel aan hun tradities vast. Dat levert echter wel op dat
zij vanaf 1883 een overzicht hebben van alle Kampioenen en andere
zaken. Daar kunnen wij nog wat van opsteken!
In onze eigen bibliotheek trouwens hebben we 2 belangwekkende boeken: het beroemde toernooi in 1922 na
de 1e WO (1e toernooi vond plaats in 1895) en die van Lodewijk Prins / H.Kmoch direct na WO 2.
Hierbij enkele voorbeelden uit de Speelzaal en de betreffende boeken:

Hastings & St. Leonards Chess Club

3. HET VOORSPEL
De aftrap werd verricht door Marc Bryant, voorzitter van de Hastings Chess club. Dat hij voorzitter was bleek
uit het gemak waarmee hij de woorden uit zijn lange mouw schudde; dat hij Brits was bleek uit de tsunami aan
grappen, grollen en zelfspot die zo kenmerkend zijn voor de ‘Brexitters’. Daarna gaf hij het woord aan Ton, die
zich verontschuldigde dat onze voorzitter op bevrijdingsdag waarschijnlijk in Dordt aan de borrel zat met de
burgemeester. Na een korte terublik in de historie van ca. 60 jaar geleden (met name Leo Jansen) en de laatste
contacten ca. 22 jaar geleden (met o.a. Jan Willem Versloot en Wim Jongeneel) werden de kado’s overhandigd.

Daarmee werd het sein gegeven dat het buffet geopend was op de eerste verdieping. Daar bleek Marc (de
Engelse wel te verstaan) persoonlijk plaats te hebben genomen, waardoor er naast een ‘bierzak’ weinig plek
meer over was. De tafel was ruim gedekt met alles wat de Britse keuken zo beroemd maakt. Sommigen namen
vanwege de geur geen enkel risico, sommigen stonden vooraan bij het bier (ook deze naam bekend bij de
redaktie), maar de meesten en vooral de Britten lieten het zich goed smaken.
Dan was er toch echt het startsein voor de aftrap in de 3 groepen van 7 spelers. Hieronder het Britse schema:
Scheduled for Dordrecht visit, Saturday fifth of may:
12.15 Hastings players arrive / 12.30 Dordrecht players arrive
12.45 Hastings chairman opening remarks / 12.50 Dordrecht chairman's opening remarks
12.55 round one time-limit 15 min +5 seconds a move buffa open 13.00 hours
13.45 rond two – seven / 18.30 prizegiving and closing remarks (fotoshoot)
The Times above are approximate times. The object is to move the tournament along and try to have it all
finished by 18.30. The three individual sections will run independently and last round starts together. The
winning team will be the team that scores most points across all sections – Marc Bryant, Hastings Chess
Dit schema werd geweldig gevolgd. Alleen waren de eerste Dordt spelers (Mark, Rene en Rik onder toeziend
oog van Ton) exact om 12.00 aan het bellen op de deur toen de eerste Hastings spelers arriveerden op de fiets.

4. DE UITSLAGEN
GROEP A
Gr Nr Dordrecht

ELO

pt

TPR

+/-

Hastings

ELO

pt

TPR

+/-

GM Lalic Bogdan

2422

6,5

2473

51

Francis Rayner

2077

5,5

2281

204

A

1

IM Mark Timmermans

2387

5,5

2265

-122

A

2

Rene Krul

2183

4,5

2144

-39

A

3

Rik de Wilde

2150

3

1988

-162

John Sudgen

2055

4,5

2159

104

A

4

Jacques Hennekes

1998

3

1988

-10

Howard Tebb

1965

3

2003

38

A

5

Marcel Pluymert

1900

1

1734

-166

Bernard Cafferty

1958

4

2106

148

A

6

Jan Willem Versloot

1910

2

1877

-33

Daniel Lowe

1928

4

2106

178

A

7

Ton Slagboom

1854

2

1877

23

Paul Kelly

1868

0,5

1636

-232

2055

21

1988

-67

2039

28

2106

67

Op papier was deze groep volkomen gelijkwaardig en dat was het 5 ronden lang ook. De zesde ronde sloegen
de routiniers van Hastings echter met 6-1 toe; alleen Mark wist te winnen. De laatste ronde werd wel weer
gewonnen, met een remise tussen de absoluut beide toppers
Mark en Grootmeester Lalic Bogdan. Deze GM heeft o.a. Hastings
1995 gewonnen tesamen met A. Chalifman, toevallig ook de
winnaar van Dordrecht 1988 !

GM Bogdan voor de 1e ronde tegen Ton
Mark als beste Dordtenaar krijgt fles ‘bocht voor op de schoorsteenmantel te zetten’ van bijna naamgenoot Marc.

Opvallend: Bij ons presteerden iedereen minder TPR dan hun ELO behalve….teamcaptain Ton Slagboom. Bij
onze Hastings tegenstanders was het precies andersom: Zij bewezen allemaal (behalve Paul Kelly, die 1 remise
wist te halen in de 1e ronde tegen Jan WIllem) dat hun karrevracht aan ervaring flinke resultaten opleverden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECLAME:
Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938
Rubriek: Centrale verwarming

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

GROEP B
Gr Nr Dordrecht

ELO

pt

TPR

+/-

Hastings

ELO

pt

TPR

+/-

B

8

Adri Timmermans

1857

3,5

1775

-82

Adrian Pickersgill

1868

4,5

1926

58

B

9

Victor Koppelaar

1880

5,5

2002

122

Henry Cove

1867

4

1873

6

B

10 Victor van Blommestein

1844

2,5

1671

-173

Robert Elliston

1845

3,5

1821

-24

B

11 Johan van de Griend

1799

4,5

1880

81

James Wheeler

1822

4

1873

51

B

12 Wouter de Bruin

1831

3,5

1775

-56

Stephen Blewitt

1808

5

1983

175

B

13 Wim Jongeneel

1818

3,5

1775

-43

Mason Woodhams

1650

1

1516

-134

B

14 Arie van Heeren

1720

2,5

1671

-49

Gary Willson

1568

1,5

1595

27

1821

25,5

1790

-31

1775

23,5

1807

31

Veel gehoord in de wandelgangen: ‘Wat een sterke tegenstanders, maar wel gezellig !’ Na de zesde ronde
liepen enkelen van ons toch bedremmeld rond. Ondanks een ELO overwicht dreigt Dordrecht deze Groep te
verliezen. Buiten op de trap verzameld en genietend van het zonnetje komt optimist Ton met de simpele
opdracht: Gewoon de laatste ronde met 6-1 winnen! Het wordt nog gekker: Met een 6-0 stand ‘mag’ Adri als
laatste remise geven. Dordrecht B wint miraculeus en doet zijn reputatie eer aan met zijn bekende vechtlust.

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

GROEP C
Gr Nr Dordrecht

ELO

pt

TPR

+/-

Hastings

ELO

pt

TPR

+/-

C

15 Rick Jelier

1626

6

1749

123

Derek Cosens

1523

2,5

1536

13

C

16 John v.d. Laar

1760

5

1606

-154

John Kimber

1493

1

1336

-157

C

17 Henk Timmermans

1730

5,5

1670

-60

Adrian Cload

1492

3

1589

97

C

18 Otto van Haren

1623

5

1606

-17

Omer Namouk

1485

0

1270

-215

C

19 Thijs van Hoek

1625

7

1850

225

William Stock

1470

0,5

1222

-248

C

20 Anton de Maertelaere

1548

6

1749

201

Hollis Graham

1400

2,5

1536

136

C

21 Teus Slotboom

1574

5

1606

32

Umberto Joswiak

1245

0

1270

25

1641

39,5

1691

50

1444

9,5

1394

-50

Groep C speelde op de bovenste verdieping, die alleen voor ons in gebruik genomen werd. We lazen dat
chairman Marc Bryant binnenkort de nieuwe huurder wordt; hopelijk kan hij e.e.a. snel gaan opknappen.
Bovendien kwam de lucht uit de op de 2e gelegen keuken ongehinderd te trap. Daar kwam het zonnetje bij,
ofwel petje af voor de conditie en uithoudingsvermogen van deze groep.
Hoe de onzen de eerste ronde wisten te verliezen is een raadsel gezien de uitslag. Wennen aan de situatie,
zenuwen, nog geen biertje op…? Feit is dat alle 6 ronden daarna Hastings opgerold werd, zelfs 2x met een
zogenaamde 7-0 ‘white-wash’. Toen Anton dit de eerste keer kwam melden, dacht ik dat hij de wasmachine
in de speelruimte gebruikt had..... De laatste ronde dreigde nog een 7-0 te worden, maar Otto raakte daar
zijn ongeslagen status kwijt, of was hij gewoon zo sympathiek?! Naschrift Otto: ‘was gewoon niet in orde’.
Alleen John liep nog ergens tegen een nulletje aan; hij kon deze domper het verdere weekend verwerken
door topscorer Thijs op de bekende John wijze met gepaste en ongepaste opmerkingen te bestoken.

Hieronder staan onze resultaten ook per ronde, tevens gesorteerd op TPR en het verschil met de eigen ELO:
Nr.

TPR Chessclub Dordrecht

Gr

Nr.

ELO

3

4

5

6

7

pt

Nr.

+/-

Nr

Gr Chessclub Dordrecht

1

2265 IM Mark Timmermans

A

1

2387

0,5 0,5

1

1

1

1

0,5

5,5

1

225

19

C

2

2144 Rene Krul

A

2

2183

0,5

0

1

1

1

0

1

5

2

201

20

C Anton de Maertelaere

3

2002 Victor Koppelaar

B

9

1880

0,5

1

0,5

1

1

0,5

1

5,5

3

123

15

C Rick Jelier

4

1988 Rik de Wilde

A

3

2150

0,5

0

1

1

0

0

0,5

3

4

122

9

B Victor Koppelaar

5

1988 Jacques Hennekes

A

4

1998

1

0

1

0

0

0

1

3

5

81

11

B Johan van de Griend

6

1880 Johan van de Griend

B

11

1799

0

1

1

0,5

0

1

1

4,5

6

32

21

C Teus Slotboom

7

1877 Jan Willem Versloot

A

6

1910

0,5

0

0

0,5

1

0

0

2

7

23

7

A Ton Slagboom

8

1877 Ton Slagboom

A

7

1854

0

0

0,5

0,5

0

0

1

2

8

-10

4

A

9

1850 Thijs van Hoek

C

19

1625

1

1

1

1

1

1

1

7

9

-17

18

C Otto van Haren

10

1775 Adri Timmermans

B

8

1857

0

0

0,5

0,5

1

1

0,5

3,5

10

-33

6

A

Jan Willem Versloot

11

1775 Wouter de Bruin

B

12

1831

1 0,5

0

1

0

0

1

3,5

11

-39

2

A

Rene Krul

12

1775 Wim Jongeneel

B

13

1818

1

1

0

0

0

0,5

1

3,5

12

-43

13

B Wim Jongeneel

13

1749 Rick Jelier

C

15

1626

0

1

1

1

1

1

1

6

13

-49

14

B Arie van Heeren

14

1749 Anton de Maertelaere

C

20

1548

1

0

1

1

1

1

1

6

14

-56

12

B Wouter de Bruin

15

1734 Marcel Pluymert

A

5

1900

0

1

0

0

0

0

0

1

15

-60

17

C Henk Timmermans

16

1671 Victor van Blommestein

B

10

1844

0

0

1

0

0

0,5

1

2,5

16

-82

8

B Adri Timmermans

17

1671 Arie van Heeren

B

14

1720

0 0,5

1

0

0

0

1

2,5

17

-122

1

A

18

1670 Henk Timmermans

C

17

1730

0

1

0,5

1

1

1

1

5,5

18

-154

16

C John v.d. Laar

19

1606 John v.d. Laar

C

16

1760

0

1

1

1

0

1

1

5

19

-162

3

A

Rik de Wilde

20

1606 Otto van Haren

C

18

1623

1

1

0,5

1

0,5

1

0

5

20

-166

5

A

Marcel Pluymert

21

1606 Teus Slotboom

C

21

1574

0

1

0

1

1

1

1

5

21

-173

10

B Victor van Blommestein

1822

1

1839

2

8,5 11,5 13,5 14,0 10,5 11,5 16,5 86

Thijs van Hoek

Jacques Hennekes

IM Mark Timmermans

-17

Volgende grafieken geeft het verloop per ronde: zie de black-out van de A-groep in de 6e ronde (1-6), het
eindschot van de B-groep (6,5-0,5) en het overwicht van de C-groep (met de 3 musketiers Thijs, Anton,Rick).
Grafische weergave resultaten:
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23
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25,5
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39,5

Hastings
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19
26,5

14,5
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15,5
21

10,5

14

7,5
6,5

9

4,5
2,5

1

2

3

4

5

6

7

4
3

5

1

2

7

7

3

4

8,5

8,5

9,5

5

6

7

5. DE DEELNEMERS
Rene Krul
…het was erg leuk, toch?

Mark Timmermans

Rik de Wilde
--‘’het was weer Kxx”

.. Pa schrijft wel

Jacques Hennekes & Marcel Pluymert ( het lekkere stel - no comments)

Poedelprijs !

Jan Willem Versloot
A trip down Memory Lane
Voor mij was het net iets meer dan 40 jaar geleden, dat ik Hastings en
ook Engeland voor het eerst bezocht. In 1978 gingen we eerst met de
trein naar Oostende, daarna een lange overtocht naar Dover en tot slot
met een boemeltreintje naar Hastings. Het duurde toen ruim 13 uur
voordat je er was.
Dat is nu wel anders. De reistijd is inmiddels meer dan gehalveerd. En als
je een beetje op tijd vertrekt, en dat hebben we gedaan, zit je rond het
middaguur achter de stukken. Zelfs nog genoeg tijd over voor een de
door onze Engelse schaakvrienden voorgeschoteld buffet, inclusief
diverse soorten vis. Dat, en ook het schaakevenement vonden plaats in
Pelton House. Een typisch Victoriaanse pand, aan de rand van het
centrum dat als sinds 1883 eigendom is van de Hastings & St. Leonards
Chessclub. De club is elke dag open en ook niet-leden kunnen er tegen
betaling van GBP 1 een partijtje spelen.
De stad zelf bleek ook weinig veranderd. “The Old Town” zelfs helemaal
niet. De vissershuisjes aan het strand, de West en East Hill lift om de
kliffen te bestijgen, het was er allemaal nog.
De speelzaal waar we vroeger onze partijen speelden, Falaise Hall bij White Rock Gardens, was omgetoverd tot
fitnesscentrum. The Bowling grounds ernaast waren nog steeds om door een ringetje te halen. Vanuit een
ooghoek zag ik dat onze stamPub van toen, The Dripping Well, kennelijk nog steeds levensvatbaar is. Het leek
alsof de tijd had stilgestaan.
Ik voelde me bijna weer 19, al kwam ik er tijdens de partijen al snel achter dat dat niet meer zo is.
Jan Willem Versloot

Ton Slagboom
Tijdens deze trip had ik eigenlijk 3 petten op, namelijk als
initiatiefnemer/organisator, bestuurslid en natuurlijk als speler.
Om met die laatste te beginnen: ik had van de sterkste 3 verloren en 2
remises gesprokkeld om in de laatste ronde tegen de ‘zwakste’ van
Hastings te spelen. Daar hij niets deed en snel zette moest ik het plan
verzinnen, niet echt mijn sterkste punt. Gelukkig had Rene vooraf gezegd
dat ik hem kon hebben, dus werd hij met een va-banque koningsaanval
toch matgezet. Daarmee haalde ik (als enige in de groep) een plusscore!
De andere petten geeft me een gevoel van voldoening en enorme trots.
Schaakclub Dordrecht heeft laten zien met een record aantal van 21 op
de goede weg te zijn, zowel qua sterkte als gezelligheid steeds groeiend.

Rest mij, in willekeurige volgorde en zonder iemand te willen
vergeten, mijn dank uit te spreken aan vooral mede-organisator
Jan Willem, Gemeente Dordrecht coordinator Wilma v.d. Plicht, de 5 chauffeurs, de PR mederwerkers
Tom van Bokhoven, Willem Platje en overzees Robin Gray en bovenal (hij hield het vol) ‘roomie’ Otto.
NB: De ‘friendshipsprice’ ligt op de Crabbehoeve achter slot en grendel in de boekenkast (gebrek aan ruimte).

Adri Timmermans

066 - revisited
Een sfeer impressie van de uitwisselingstrip. An impression of our trip to Hastings. Eerst in het Nederlands,
below in English for the benefit of our English friends.
Op 14 Oktober van het jaar 1066 veranderde de wereld
voorgoed. Ongeveer 10.000 soldaten zetten voet aan
wal op de zuidkust van Engeland met de bedoeling
Koning Harald Godwinson te verjagen en van daaruit
Engeland te veroveren. Het werd een harde strijd, maar
uiteindelijk wonnen ze, nadat koning Harald geveld werd
door een pijl in zijn oog. Althans dat is wat het tapijt van
Bayeux ons wil doen geloven.
Hij zat pas iets meer dan een half jaar op de troon maar hij was al
succesvol geweest in het verjagen van andere indringers. Als hij de
belangrijke slag bij Hastings niet had verloren, is het zeer aannemelijk dat
zijn naam, in plaats van die van Willem de Veroveraar, zo'n belangrijke
plaats in de geschiedenis van Engeland had ingenomen.
Immers, precies 12 dagen voor de slag bij Hastings had hij nog een
veldslag gewonnen tegen een binnengevallen leger Vikingen onder
koning Harad Hardrada in een veldslag die de naam "Slag bij Stamford
Bridge" draagt. Na die zware slag, marcheerde hij het leger bijna 500
kilometer zuidwaarts en arriveerde in Hastings de dag voor de grote slag.
Zijn voorganger was Eduard de Belijder die kinderloos bleef. Na zijn dood
ontstond er onduidelijkheid over wie recht op op de troon had en er
waren vier troonpretendenten onder wie Harad en William. Harald kende
William goed, hij was zelfs een jaar lang te gast geweest bij William in
Normandië voordat hij door de Nobelen van Engeland tot koning werd
uitgeroepen na de dood van Eduard. Enfin, William stak over en versloeg Harald. Hij nam daarna snel bezit van
het land en bouwde een groot aantal kastelen, waarvan er nog velen te vinden zijn. Sindsdien is Engeland niet
meer veroverd geweest.
De invasie van 10 december 1688 door Willem III telt niet, want daar hadden de Engelsen zelf om gevraagd.
Pogingen tot een invasie waren er genoeg... in 1588 was er de spaanse Armada van Philips II en ook in de
tweede wereldoorlog werd een poging overwogen, wat gelukkig tot niets leidde, totdat.....
een klein groepje huurlingen, in de vermomming van een schaakclub uit Dordrecht, de auto en de trein namen
en op weg gingen naar de heilige grond in Hastings. 21 angstaanjagende vechtjassen, slechts bewapend met
hun vlijmscherpe geest en hun paspoort (maar daarover later meer) vertrokken op een zonnige
zaterdagmorgen in mei om de wereldgeschiedenis nogmaals op een nieuwe koers te zetten.
Precies zoals Willem de Veroveraar, kende dit groepje de tegenstanders. De schaakclub Hastings was met open
ogen in de val gelopen door in te gaan op de uitdaging voor een vriendschappelijke match ....
Op de dag van de slag, namen de verschillende onderdelen van de beide legers hun posities in. De nobelen
namen bezit van de begane grond van het oude Engelse kasteel, de onderofficieren zaten op de eerste
verdieping en de infanterie verschanste zich op de bovenste verdieping.

De slag woedde de hele middag door, en precies zoals 1000 jaar geleden, leek het erop alsof de verdedigers
erin zouden slagen de aanval af te slaan. De nobelen hadden grote verliezen geleden, de onderofficieren
stonden een flink stuk achter en er moest een wonder gebeuren om die slag nog te redden en alleen de
infanterie had een flinke voorsprong opgebouwd. Maar in de laatste ronde werden we door onze
onverschrokken leiders opgezweept tot een laatste krachtsinspanning en kennelijk viel de Harald van de
schaakclub, want opeens was de weerstand gebroken. De nobelen hielden redelijk stand, de onderofficieren
behaalden de grootste overwinning van de middag (6.5-0.5) en maar de infanteristen waren de echte helden.
Zij verpletterden hun tegenstanders.
Eerlijk is eerlijk, de tegenstanders namen hun verlies heel erg hoffelijk op en overlaadden ons met geschenken
en mooie woorden. En precies zoals het in 1066 gebeurde, bleven de overwinnaars nog wat in de buurt. We
zetten 's avonds de bloemetjes buiten, genoten van een prima diner, zagen een fascinerende bokswedstrijd in
een sportcafé en hadden de volgende dag een prachtige toeristische trip over de rotsen. René en ik bezochten
het kasteel dat William de Veroveraar in 1086 daar neerzette (indrukwekkend!).
De expeditie werd afgerond met een heerlijke maaltijd ergens in een klein dorpje in Kent dat wij, sinds onze
overwinning van de dag ervoor, als ons eigendom konden beschouwen... :)
Na een onuitwisbare indruk te hebben
achtergelaten op het zuidwesten van Engeland,
trokken we huiswaarts. Wederom met de trein en
aangezien wij net Engeland hadden verovert
meende ik dat ik het land ook wel zonder paspoort
kon verlaten.
Ik had mijn paspoort in het hotel laten liggen als
voorbereiding op mijn volgende bezoek. Kennelijk
was het nieuws van onze overwinning en daarmee
dat wij het nu in dit land voor het zeggen hadden,
nog niet overal doorgedrongen en ik moest 60
kilometer terug om mijn paspoort weer op te
halen. Maar ach, het was een mooie dag, ik was in
goed gezelschap (Mark had besloten bij zijn vader te blijven) en niets is mooier dan een ritje door je eigen
domeinen op een zonnige zondag middag. Voeg daar nog eens bij dat de andere huurlingen op weg naar huis
urenlang vastzaten in het strandverkeer tussen Brugge en Gent, en je zou bijna geloven dat ik mijn paspoort
opzettelijk had achter gelaten.
Maar dat zou een verhaaltje zijn.... De resultaten zijn elders te vinden. And now in English (see website SCD).

Victor Koppelaar
Beste Jan Willem, Ton,
A big thank you voor jullie geweldige inzet en
organisatie van onze Hastings trip. Het lijkt allemaal
zo makkelijk, maar achter de
schermen vergt het toch
altijd weer organisatie en
afstemming.
De sfeer in de groep was
uitstekend, ons auto-groepje
was qua humor zeer aan
elkaar gewaagd. Mvg. Victor

Victor van Blommesteijn
“Always look on the bright sight of life” aldus Monty Python.
Het zou zomaar de lijfspreuk van Victor (de hiernaast afgebeelde relaxte
Zonnekoning van Hastings wel te verstaan) kunnen zijn...

Johan van de Griend
Het waren twee fantastische dagen…
Tevoren had ik geen idee hoe het Hastingsweekend zou uitpakken. Ik ben als gerenommeerd ‘ toernooitijger’
wel gewend om in het weekend een toernooitje te spelen, zelfs in het buitenland. Zo ben ik al een paar keer in
Hull geweest. Vorig jaar was ik nog met Arie van Heeren en een voor mij oude bekende, John Dessens, in
Korbach, Duitsland, om een weekendtoernooi te spelen. Het was voor mij de eerste keer om met 21
clubgenoten op stap te gaan. Het is me goed bevallen. Zowel de reis naar Hastings door de Kanaaltunnel, de
schaakkamp tegen de club Hastings en de sightseeing in de stad waren prima. De terugreis van Hastings naar
de Kanaaltunnel gaf een mooi beeld van het rustieke Engelse landschap. Alleen de grote file in België was voor
mij een minpuntje, maar daar kunnen de organisatoren niets aan doen. Zij hebben gezorgd voor twee
fantastische dagen. Alle dank daarvoor.
.
Johan van de Griend

Wouter de Bruin
Het was een fantastisch weekend. Ik was één van de
bestuurders. De heenreis verliep voorspoedig, en we waren op
tijd in Hastings. Het viel me op hoeveel gaten er in de Engelse
wegen zitten. Het schaken verliep gezellig, mijn tegenstanders
vertelden me van alles. Zo vertelde één oudere man mij dat het
Londen systeem een opening is voor bejaarden die remise ook
goed vinden. Dat schijnt nogal gebruikelijk te zijn in Engeland.
‘s Avonds heb ik mij met een aantal mede schakers het Engelse
bier goed laten smaken. In zo'n Engelse pub hangt toch een
bijzondere sfeer. Het viel mij op hoe fanatiek de locals waren bij
een boxwedstrijd, die op TV werd getoond. Na alle biertjes van
de kaart geprobeerd te hebben ben ik rond een uur of 2 bij het
hotel aangekomen, alwaar ik heerlijk heb geslapen. Dat Engelse
ontbijt op zondagochtend ging er zeker in. Mooi vond ik dat de koffiebekers net zo tot de top gevuld zijn als de
pints met bier de avond ervoor. Een centimeter ruimte zodat je er nog mee kan lopen kennen ze in Engeland
niet. Je snapt het probleem, als je wel eens een schaker met rammelende kopjes naar zijn bord hebt zien lopen.
Na nog wat cultureel getour zijn we teruggegaan naar Nederland, waar ik rond 10 uur 's avonds een ieder weer
thuis heb afgezet (PS Redactie: Hopelijk toch niet met een gepeperde rekening…?!)

Wim Jongeneel
Het was een mooie ervaring en er kwamen oude herinneringen op , maar
schrijven is niet mij ding….

Arie van Heeren
Het was voor mij de eerste keer dat ik in Engeland was, dus dat was al een
ervaring apart. Het was een weekend om niet snel te vergeten. De
combinatie schaken en ook nog wat van Hastings te gezien te hebben was
prima.

Wim

Helaas geen tijd voor zijn
befaamde stukje: Mad John
John van de Laar

Otto van Haren
Korte impressie ‘according to’: Otto. De schaakreis naar Hastings was in één woord GEWELDIG.
Wat een mooie en waardevolle ervaring voor maar liefst 21 schakers van onze club, die er een heel weekend
voor over hadden. Ik weet zeker dat er niet een van ons spijt heeft van deze trip. Allereerst een welgemeend
en enorm compliment voor de organisatoren van het geheel. Wat hebben wij toch goede mensen in ons
bestuur zitten, Jan-Willem en Ton, toppers, goed gedaan mannen, dank jullie wel !!
Na een voorspoedige reis in de snelle BMW X3 van Victor Koppelaar, een eerste ervaring voor mij met de auto
in de trein en daarna ook nog links rijden, kwamen wij ‘fashionably late’ aan, maar nog wel ‘just in time’. Wij
waren namelijk wél volgens afspraak even gestopt na de treintunnel, de rest had hier natuurlijk weer maling
aan en reed als een stel dwazen door naar Hastings, afijn niets nieuws onder de zon.
In een prachtig oud pand met een enorme historie en zwart-witfoto’s van een piepjonge Jan Timman, Nigel
Short en Jonathan Speelman (en vele andere coryfeeën van onze denksport), hebben wij de godganselijke
zaterdagmiddag doorgebracht met schaken. De treintunnelemployee had ons al voor gek verklaard omdat het
veel te mooi weer was dit weekend. Hij adviseerde ons om beter ‘crazy-golf’ te gaan spelen aan het strand bij
de boulevard lekker in de zon. De man had uiteraard volkomen gelijk. In drie groepen verdeeld over evenzovele
verdiepingen gingen wij echter manmoedig de strijd aan. Je krijgt helaas dan niet zoveel mee van de andere
groepspartijen, maar dat drukte de pret niet.
De vrijdagavond voor ons vertrek had ik stiekem namelijk al een ‘cunning plan’ ten uitvoer gebracht, wat met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot de botte winst zou gaan leiden in een vreemd land. Ik had onze
Thijs van Hoek uitgenodigd om bij mij thuis te overnachten omdat de verzamelplaats station Stadspolders was
voor de auto Victor K. Uiteraard kwam Thijs op mijn verzoek al om 20 uur ’s avonds om even in te spelen met 5
minuten potjes vluggeren.
Lang verhaal kort: Na de nodige ‘Hertog Jan Karakters’ volgend op de gewone pilsjes, en een wat kortere
nachtrust dan gepland na 40 potjes, was onze Thijs er helemaal klaar voor in mijn optiek. Iedereen die er bij
was dit weekend heeft toch enigszins jaloers gekeken toen Thijs naar voren mocht komen om als enige schaker
met 100% score, jawel mensen 7 uit 7 !!! een waarschijnlijk wat zurige witte wijnfles te verkrijgen. Ik niet
natuurlijk. Ik stond met een voldane blik het resultaat van mijn geniepige voorbereiding te aanschouwen, en
kon een kleine juichkreet niet onderdrukken. ‘I love it when a plan comes together’, zou Hannibal van het Ateam zeggen.
Tja, groep 3 heeft zoals u zelf ook kunt vaststellen de
winst echt wel binnengehaald. Een paar keer 7-0, 6-1
en 5-2, zij hadden in groep 1 en 2 goede schakers, in
groep 3 waren wij echt wel wat te sterk. Lullig voor
Hastings, maar voor ons best leuk. Ik weet alleen niet
of ik de ingezette positieve verandering in het
schaken van Thijs nog weer terug kan draaien. Ik ben
bang van niet en daar krijg ik zelf ook last van denk ik.
Nou ja, de terugreis anekdotes laat ik graag over aan
de mensen die dat aangaat, tenzij ze ook dat vergeten
natuurlijk. Prima weekend, op naar Varna want dat is
ook een partnerstad. Nog 1 tip: je moet bij een
partijtje bowls (raar rollen met halve kaasjes op een
prachtig kortgeschoren grasveld) niet keihard roepen
dat de ‘nine ball in the corner pocket moet’, wordt
niet zo gewaardeerd als je zou denken.

….De ‘9-ball’ van Otto ?!..

Thijs van Hoek
Een geheel aparte pagina voor onze sublieme topscorer, als enige van het hele slagveld met 100%!
De tweede Slag Bij Hastings
Het is 5 mei 2018.
21 dappere gladiatoren van de Dordtsche Schaakvereniging
verzamelen zich voor een veldtocht tegen aartsrivaal Hastings.
Ze werden uitgezwaaid door hun vrouwen die een onzekere
toekomst tegemoet gingen, en met tranen in de ogen afscheid
namen van hun geliefden die gingen strijden voor de eer en
glorie van Dordrecht.
Tot en met Frankrijk ging alles goed, maar bij het passeren van
de landsgrens bleek al snel dat het verrassingselement verloren
was gegaan; de douanier was kennelijk al op de hoogte
(verraad?) en probeerde ons te intimideren: we konden beter
maar een partijtje Crazy Golf spelen.
Dit was slechts een voorbode op wat ons te wachten stond
zodra we Britse bodem betraden. In een poging te voorkomen
dat onze manschappen het slagveld zouden kunnen betreden,
werden massaal kamikaze automobilisten ingezet die de opdracht hadden ons frontaal aan te rijden. Hulde en
dank gaan uit naar de chauffeurs, die de aanvallen handig afsloegen, voornamelijk door consequent links te
rijden. Zonder noemenswaardige verliezen bereikten de 21 Helden het slagveld: Hastings & St Leonards Chess
Club. Daar werden ze geconfronteerd met trofeeën van een eeuwenlange schaaktraditie.
Onze nobele krijgsmacht was ongevoelig voor deze intimidatie, vervolgens probeerde de opponerende leider
de concentratie te verstoren met behulp van een flinke dosis humor; zijn welkomstspeech zou niet misstaan
hebben op een cabaretfestival.
Edoch begonnen de Onverschrokkenen onversaagd aan een epische slag. Net als bij de tegenstander waren
onze manschappen ingedeeld in drie cohorten. Vooral onze elitetroepen zouden het zwaar krijgen aangezien
de vijand zijn rangen had versterkt met een Servische huurling: GM Lalic.
Na een eerste harde uithaal van Hastings kwamen onze dappere strijders sterk terug. Op bijna alle fronten
moest de tegenstander klappen incasseren, alleen in het centrum bleven de verhoudingen lang onduidelijk. De
tegenstander deed nog een allerlaatste poging het tij te keren door middel van Engels bier en versnaperingen,
maar ook dat verteerden de Helden van Dordrecht allemaal prima.
Toen de rookwolken aan het eind van de dag opgetrokken waren werd pas duidelijk hoe glorieus de
overwinning van onze moedige, heldhaftige schakers was. Oorlogsbuit, ondermeer een flinke hoeveelheid
originele Hastingswijn, werd in voertuigen geladen, en ‘s avonds werd de overwinning gevierd met eten, drank
en vrouwen.
Vanaf deze dag zal op 5 mei de overwinning van de Tweede Slag bij Hastings in heel Nederland gevierd worden:
muziekfestivals zullen gehouden worden in eerbetoon aan de Helden van Hastings en het Rood Wit Blauw zal
door het ganse land hoog gehesen worden.
Hoezee! (Driewerf)

Thijs

Anton de Maertelaere
Heel in het kort.
Ik speelde samen met Teus in onze eigen kamertjes. De
staat daarvan is waarschijnlijk al beschreven: aftands.
Voor mij was het een dag van koningsaanvallen en
weggegeven stukken. Ik heb 2 keer een stuk achter
gestaan en toch nog via een koningsaanval gewonnen.
Een keer ben ik kansloos van het bord afgezet.
Ik vond onze tegenstanders heel aardig en de omgeving
prachtig.
Anton (niet uit, maar in de kast..)

Teus Slotboom
Allereerst mijn complimenten en dank aan de organisatie.
Alles was perfect geregeld, van de overtocht met de trein tot en met hotel en
diner aan toe, hulde. Vooraf wist ik niet zo goed wat ik er van moest verwachten,
ik ben ten slotte nog niet zo lang lid van de club en alhoewel ik de meeste mensen
uiteraard wel kende is een heel weekend weg toch heel iets anders dan een
kort gesprekje op dinsdagavond op de club.
Ik heb er van genoten. Het weer was perfect, de onderlinge sfeer zeer goed, ik heb
geen wanklank gehoord en het schaken in een oud statig (vervallen) pand waar de
historie vanaf droop geweldig.
De eerste ronde was een blamage maar daarna gelukkig hersteld en met 5 uit 7
zeker niet ontevreden met het eindresultaat.
De gastvrijheid van onze tegenstanders mag trouwens ook niet onvermeld blijven,
leuk om te zien wat voor inspanningen zij verricht hebben om ons een aangename
middag te bezorgen.
Ook de zondag met een traditioneel Engels ontbijt in de pub, de rondwandeling
door Hastings en als afsluiter de lunch in de Castle Inn Bodiam was zeer de moeite
waard. Nogmaals, ik heb er van genoten en hoorde ik niet iets over…. Varna??

Helaas geen stukjes van Rick en de veel in Frankrijk vertoevende Henk:
Henk Timmermans

Rick Jelier (in actie in de C-groep; alleen 1e partij verloren!)

De volledige equippe op de foto gezet door 1 van onze Britse vrienden, camera Thijs van de Hoek.

6.Partijen tegen de GM
[Round "1"][ ["Hastings-Dordrecht ( Friendly Match 20m"][Date "2018.05.05"] White "Slagboom, Ton"][Black
"Lalic, Bogdan"][Result "0-1"]WhiteElo "1921"][BlackElo "2504"][Annotator Bogdan"]
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. Nbd2 b6
5. c3 Ba6 (5... Bb7) 6. c4 Be7 7.Be2 OO 8. O-O d5 9. Qc2 (9. cxd5) 9... Nc6
10. a3 cxd4 11. exd4 dxc4 (11...Rc8 )
12. Bxc4 Bxc4 13. Qxc4 Rc8 14. Qa4
Qd7 (14. Qd5 ) 15. b3 Rfd8 16.Bb2
Qb7 17. Qb5 a6 18. Qe2 b5 19. Rfd1
Na5 20. Rac1 Qd5 21. Qe5 $1 Bd6 22.
Qxd5 Nxd5 23. Ne5 (23. b4 Nc4 24.
Nxc4 bxc4 25. Rc2 c3 26. Ba1 a5 27.
bxa5 Bxa3) 23... Nf4 (23... f6) 24. Ne4
Ne2+ 25. Kf1 Nxc1 26. Rxc1 Rxc1+
27.Bxc1 Bxe5 28. dxe5 Rd1+ 0-1
[Round "2"]["Lalic, Bogdan"][Black "Versloot, Jan Willem"][1-0"][WhiteElo "2504"][BlackElo "1968"]
1. d4 c5 2. d5 e5 3. c4 d6 4. e4 Be7 5.
Nf3 Bg4 6. Nc3 Nf6 (6... Bxf3 7.Qxf3 Bg5
$6 8. Bxg5 Qxg5 9. Nb5 Qd8 10. Qg3 ) 7.
Be2 O-O 8. O-O Nbd7 9. Ne1(9. Be3) 9...
Bxe2 10. Qxe2 Ne8 11. Nd3 Bg5 12. a3
Bxc1 13. Rfxc1 Nb6 14. Nd1 Rc8 15. b3
(15. b4 cxb4 16. c5 dxc5 17. Nxc5 bxa3
18. Nxb7 Rxc1 19. Rxc1 Qd7 20. Nc5
Qe7 ) 15... Qh4 16. N1b2 g6 17. b4 Nd7
1 18. Na4(18. bxc5 dxc5 ) 18... b6 19.
Nc3 f5 20. f3 fxe4 21. Nxe4 Ndf6 22.
Ndf2 Nh5 23. g3 Qe7 24. bxc5 dxc5 (24
bxc5 )25. a4 Nd6 26. Nxd6 Qxd6 27. a5
Nf6 28. axb6 axb6 29. Re1 Rce8 30. Ra6
e4 31. Nxe4 Nxe4 32. fxe4 Re5 33. Qb2
Rf6 34. Rxb6 1-0
[Round "3"][White "Pluymert, Marcel"][Black "Lalic, Bogdan"]["0-1"]WhiteElo 1910"]BlackElo "2504"]
1. d4 Nf6 2. e3 c5 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. c3
O-O 6. Bd3 (6. dxc5 )6... d6 7. O-O Nc6 8.
Nbd2 e5 9.Bc4 exd4 (9... Ng4 10.
Nb3cxd4 11. cxd4 e4) 10. cxd4 cxd4 11.
exd4 Qb6 12. Nb3 Bg4 13. Be3 Rac8 14.Rc1
Nb4 15. a3 Nbd5 (15... Na2 16. Rc2Bf5 17.
Bd3 Qxb3) 16.Qe2 Rfe8 0-1

[Round "4"][White "Lalic, Bogdan"][Black "Hennekes, Jacques"]["1-0"]Elo "2504"][BlackElo "2016"]
1. c4 d5 2. cxd5 c6 3. dxc6 Nxc6 4. Nf3 e5 5.
Nc3 Bc5 6. d3 Nf6 7. e3 O-O 8.Be2 Bg4
{Inverse Smith-Mora Gambit} 9. O-O Qe7 10.
Ng5 Bf5 11. Nge4 Nxe4 12. dxe4 Bg6 13. a3
a5 14. Bd2 Rfd8 15. Qc2 Rac8 16. Rfd1 (16.
Bg4) 16... Ba7 (16... Nd4 17. exd4 exd4 18.
Bf3 dxc3 19. Bxc3) 17. Bg4 Rb8 18. Be1 Qg5
19. Bf5 (19. h3) 19... Bh5 20. Rxd8+ Rxd8
21.Bh3 Bf3 22. Qb3 Qg6 23. Qxb7 Bxe4 24.
Nxe4 Qxe4 25. Bd7 Rxd7 26.Qxd7 1-0
[Round "5"][White "De Wilde, Rik"][Black "Lalic, Bogdan"]["0-1"][WhiteElo "2151"][BlackElo "2504
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 d6 6. Nd5 Nxd5 7. exd5 Qa5+ 8.
Bd2 Qxd5 9. Nb5 Qe5+ (9... Qe6+ 10. Be2
Qd7) 10. Be2 d5 11.Bc3 Qf4 12. Qxd5 Be6
13. Qc5 a6 14. g3 (14. Be5 1 Qxe5 15.
Qxe5 Nxe5 16. Nc7+ Kd7 17. Nxa8 g5
(17... Kc6 18. f4 ) 18. Nb6+) 14... Qb815.
Nd4 (15. Be5) 15... Bd7 16. Nf3 (16. O-OO 17.Nxc6 Bxc6 18. Qe3 Bd6 19. Rhe1 O-O
20. Bc4 ) 16... e5 17. Qe3 f6 18. Bc4 Qa7
19. Qe4 O-O-O 20. O-O-O Bc5 21. Nh4 g6
22. f4 f5 (22... Nd4 23.fxe5 Bc6 ) 23. Qe2
Rhe8 24. fxe5 Nxe5 25. Bxe5 Be3+ 26. Kb1 Rxe5 27. Nf3 Re7 28. Bb3 Rde8 29. Qc4+ Qc5 30. Qh4 Bc6 31. Rhf1
Bf2 (31... Kb8 ) 32. Nd4 (32. Ng5 Bg2 33. Be6+ Kb8 34. Qf4+ ) 32...Re4 (32... g5 33. Qh3 g4 34. Qh5 Bxd4) 33.
Be6+ Kc7 34. Qxh7+ Re7 35. Qh8 Rxd4 36. Rxf2 Rxd1# 0-1
[Round "6"][White "Lalic, Bogdan"][Black "Krul, Rene"][ "1-0"][WhiteElo "2504"][BlackElo "2199"]
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5.
Bg5 Be7 6. e3 c6 7. Bd3 Nbd7 8. h3$5 O-O 9.
Qc2 Re8 10. Nf3 Nf8 (10... Ne4 $5) 11. Bf4
Be6 12. O-O-O a5 13. Kb1b6 $5 14. g4 c5 15.
Bb5 (15. dxc5 $143 $1 $16) 15... c4 $1 16.
Bxe8 Qxe8 17. a4$2 (17. Be5 $142 $1 b5 18.
Bxf6 Bxf6 19. e4 $16) 17... Bb4 18. Nb5 Qd7
$2 (18... Bd7 $142 $1 19. Nc7 Bxa4 20. Nxe8
Bxc2+ 21. Kxc2 Rxe8 $44) 19. Ne5 Qb7
20. f3 $16 Rc8 21. Bg3 N6d7 22. Be1 $1 Qb8
23. f4 f6 24. Nf3 Re8 25. f5 Bf7 26.Qf2 Qd8
27. Bc3 Nb8 28. Rde1 Nc6 29. Rhg1 Bxc3 $2
30. bxc3 $1 Qd7 31. Re2 h6 32. Qh2 Na7 $8 33. Nxa7 Qxa7 $6 (33... Qxa4 $142 $1) 34. Qd6 Qb7 35. Rge1 b5 36.
axb5 Qxb5+ 37. Rb2 Qa4 38. Nd2 $18 h5 39. Ra2 Qb5+ 40. Kc2 Rc8 41. Rb1 Qe842. Qf4 Nh7 43. Rxa5 hxg4 44.
hxg4 Ng5 45. Rab5 Nh3 46. Qg3 Ng5 47. Rb8 Qa4+ 48. Kc1 Re8 49. Qd6 Kh7 50. Rxe8 Qxe8 $138 (50... Bxe8 51.
Rb8 $18) 51. Qh2+ 1-0

[Round "7"][White "Timmermans, Mark"][Result "1/2-1/2"][WhiteElo "2383"][BlackElo "2504"]
1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 Nf6 4. Nc3 c6 5. a3 Be7 6. e3 O-O 7. Nf3 d5 8. Nb1 Nbd7 (8... c5 9. Be2 Nc6 10.
Bb2 d4 ) 9. Bb2 Ne4 10. Be2 Bf6 11.Bxf6 Qxf6 12. d4 Nb6 13. O-O Bg4 14. Nfd2 Bxe2 15. Qxe2 Nd6 16. Nb3 Rfe8
17. Qd3 Re7 18. a4 Nbc4 19. a5 Rae8 20. N3d2 Qg6 21. Nxc4 Nxc4 22. Ra2 {with idea Nb1-d2.} f5 23. Nd2 Nxd2
24. Qxd2 Qf7 25. Ra3 a6 26. Rb3 h6 1/2-1/2

Opvallend aan de GM partijen is toch wel het gemak waarmee we opgerold worden, behalve buitencategorie
Mark natuurlijk, nadat er eigenlijk zo’n 15 zetten niet veel aan de hand lijkt. Ieder van ons heeft het op zijn
manier geprobeerd, Jacques en Rik tactisch, de anderen positioneel, maar op een gegeven moment verschuift
de Stockfish waardering van ongeveer gelijk naar steeds meer voordeel voor de GM. Vooral de manoeuvres
met zijn paarden lijkt GM Lalic Bogdan, drijvend op zijn routine, het punt bijna vanzelf binnen te hengelen.
Goede leerstof en zeker leuk dat Lalic zijn partijen vanuit Chessbase reader of Lichess.org e.a. liet openen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van Rees Verfhandel is sinds 1916 het adres voor verf, behang en schildersgereedschappen voor bedrijven & particulieren.
Wij zijn een verfspeciaalzaak met een moderne aanpak en een ouderwetse service. In onze volledig vernieuwde winkel
met onder andere een aparte kleur- en behang uitzoekruimte kunt u terecht voor een goed
(kleur)advies en kwaliteitsverven van alle bekende merken. Op onze 3 computergestuurde
verfmengmachines kunnen vrijwel alle kleuren gemaakt worden.
Verfmengmachines (kleurscanners) kunnen echter niet alles. Op basis van uw kleurvoorbeeld
maken we met de hand elke door u gewenste kleur aan. Uw favoriete kleuren zijn ook te
leveren in spuitbussen. Voor schilder-onderhoud aan uw woning zowel binnen als buiten,
autolakken, bootlakken, schildersgereedschappen en behang bieden wij u een ruime keuze
uit ons brede assortiment.
Adresgegevens
Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500 E-mail: info@vanreesverf.nl

7.DE MEDIA
Er was genoeg aandacht, zowel voor als na het toernooi:





Op de site HATT = Hasting Association of Twin Towns (thanks Robin Gray).
De sites van SCD, de RSB (Willem Platje) en Toms Schaakboeken (zie onder)
De kranten Algemeen Dagblad – Drechtsteden, Stem van Dordt en Dordt Centraal.
En last but not least in Schaaknieuws dankzij redacteur Jeroen Bosch.

11.05.18 tekst Ton Slagboom Foto’s Thijs van Hoek
Op een prachtige zonovergoten zaterdag 5 Mei heeft Schaakclub Dordrecht de schaakmatch in en
tegen Hastings met ruime cijfers gewonnen: 86-61
Liefst 21 schakers van de 130 jaar oude Schaakclub Dordrecht staken afgelopen weekend het Kanaal over om in
een vriendschappelijke schaakwedstrijd de degens te kruisen met de Hastings & St.Leonards schaakclub.
Hun voorzitter, dhr. Marc Bryant, verwelkomde Dordrecht met de bekende Britse humor. Tevens was er
gezorgd voor een goed gedekte tafel met typische Britse etenswaren. Na het overhandigen van het schaakboek
‘The Black Lion’, geschreven door erelid Leo Jansen en Jerry van Rekom, door Dordtse teamcaptain Ton
Slagboom kon de strijd in 3 groepen beginnen.
Nadat Hastings de eerste ronde in alle 3 de groepen had gewonnen, werd er gevreesd voor een flinke
afstraffing. Zoals vaak was de Dordtse veerkracht weer groot en werd de laatste ronde zelfs met een enorm
overwicht gewonnen.
Group A werd uiteindelijk gewonnen door de Grootmeester Lalic Bogdan uit Hastings, die alleen Dordrechts
Internationale Meester Mark Timmermans een remise toestond.
Group B werd de meest spannende. Van Dordtse kant was Victor Koppelaar de grote uitblinker.
Group C werd een ‘walk-over’ voor Dordrecht. Thijs van Hoek, tevens fotograaf van bijgaande foto’s, won alle
7 partijen en werd daarmee de enige speler met een 100% score.

