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Voorwoord Voorzitter

In het jubileumjaar 2013 is het een hele eer om een voorwoord het te schrijven voor dit
jubileumblad, uitgegeven namens het gehele bestuur van de 'Schaakclub Dordrecht'.

Op 29 februari 1988 werd onze schaakclub opgericht waardoor wij op dit moment, I25 jaar later,
een jubileum kunnen vieren.

Wij doen dat door het geven van een receptie op 25 mei vanaf half drie in het Wantijpaviljoen aan
het Wantijpark 1 te Dordrecht. Gedurende deze bijeenkomst die in het teken staat van onze
schaaksport zijn alle consumpties vrij.
Om ongeveer vier uur zal Mark Timmermans een demonstratie verzorgen van een eindspel dat
hü op een schitterende wijze winnend wist af te ronden. Verder zijner veel foto's en diverse
historische uitslagen, krantenartikelen en dergelijke uit het heden en het verleden vaî onze
vereniging.

Van onze schaakclub zijn natuurlijk in de eerste plaats de drie ereleden, te weten: Adri van de

Willigen, Leo Jansen en Jan Flach uitgenodigd.
Verder zijn alle leden met partner uitgenodigd, oud-leden en de schaakinstructeurs voor de jeugd.

Ook het bestuur van de RSB, KNSB en de schaakverenigingen uit de Drechtsteden zijn hartelijk
welkom. Tenslotte zijn de Sportraad, Gemeente Dordrecht en natuurlijk de sponsors uitgenodigd.

Het huidige bestuur van schaakclub Dordrecht bestaat op dit moment uit:

Gert Zwartjes - voorzitter
Ben Sitton - penningmeester
Jan Willem Versloot - waarnemend secretaris
Henk Timmermans - wedstrijdleider intern
Anton de Maertelaere - wedstrijdleider extern
Ton Slagboom - adjunct

Onze vereniging heeft op dit moment ca.70 senior leden en ca. 25 jeugd leden en behoort daarmee
tot een van de grootse verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.

Sportieve prestaties: Het is fantastisch dat net in ons jubileumjaar het eerste team kampioen is
geworden van de derde klasse van de KNSB. Dit is een feestelijk slot van de competitie waarin ons

eerste de hele tijd bovenaan heeft gestaan en dit dus wist te bekronen met het kampioenschap.
Opmerkelijk, en zonder de anderen te kort te willen doen, zijn de resultaten van Mark Timmermans.
Hij scoorde 1 remise en wist maar liefst 8 wedstrijden te winnen.
Wij wensen dit veelbelovende team alle succes toe in de tweede klasse van de KNSB.

Tot slot wens ik alle aanwezigen een gezellige en feestelijke receptie toe en veel plezier met elkaar.

G ert Zw art1es, voorzitter

Dordrecht, 2l april 2013



Schaakclub Dordrecht Toen

* Eind Middeleeuwen
In Dordrecht blijkt een schaakhuis te bestqan ergens aan de Wijnstraat waar nu de Nieuwbrug over
de Voorstrqathaven gaat. Toen heette het riviertje Thuredrigt, oorsprongvan Dordrecht 1220.

I. 1888 - 1952 (64 jaar)

Het jaar 1888, wat is dat lang geleden.
Als Erik Olof in'Schakend Nederland' schrijft dat er vóór Max Euwe géén leegte was, heeft hij daarin
gelijk. De spaarzame literatuur over het schaken in de 19de eeuw doorvorsend kom je dat jaar 1888
tegen als het jaar waarin de gebroeders van Foreest de toon ¿umgaven. Mensen als van Lennep en
Messemaker en andere grootheden worden genoemd en geroemd, maar daar zullen we het nu eens niet
over hebben. Dit jubileumblad brengt een terugblik uit ons eeuwfeestjaar en het kwart eeuw daama.

Er waren namelijk óók in Dordt toen al mensen die schaakten. Wat zou ik graag eens die G.J. van de
Stouwe hebben ontmoet, ingeschreven als lid van de Nederlandschen schaakbond in 1886. En die
A. Herman de Vos, ook zo'n enthousiasteling. Al voor de oprichting van onze Dordrechtsche
Schaakclub waren zij actief in de societeitsschaak. 'De Harmonie'was het stekkie waar zij, samen met
Muziekdirecteur H. Vink en de heren H.'t Hooft en A.J. de Koning een clubje vormden, met als
voorzitter H.J. Giltay en secretaris N. Roodenburg (van deze laatste zie zijn foto bij de SCD ABC).

Zeven man, zo begon het, daar in die soos ¿uln de rivier.

Enze zullen het wel een goeie grap gevonden hebben de datum 29 februari uit te kiezen in het
schrikkeljaar 1888. Nicolaas Roodenburg was niet te beroerd om'praktische kunstwerken'ter
beschikking te stellen als er eens een toernooi gespeeld werd tegen Breda of Rotterdam. Hij was
een vrij gefortuneerd heerschap. Honderd jaar geleden was schaken niet zo'n sport voor de 'gewone
man'. Trouwens, altijd moeten we er nog voor knokken om schaken te brengen als een sport voor
iedereen. de drempel naar een schaakvereniging is nog altijd te hoog...

Eigenlijk was er aI in 1847 - jawel - in Dordrecht eens een Schaaksociëteit opgericht, 'Ingenium Valet'
geheten, in café-restaurant Central aan de Voorstraat / de Beurs, waar nu warenhuis V&D staat.

Notabelen speelden er schaak, zeer gangbaar inde 19'eeuw.

Maar de club ging ter ziele, dat moeten we eerlijk toegeven. Misschien maar goed ook, anders hadden
we nu al l66jaar bestaan en zou er niets te vieren zijn.In dat zelfde jaar 1847 wordt het Goudse
Messemaker opgericht die nog steeds betstaat en wordt gezien als de oudste schaakvereniging in NL.

Er werd ook wel geschaakt in een pand aan de Wolwevershaven, zoals blijkt uit een advertentie.
Ik heb een sterk vermoeden dat dit het huis van onze vriend Roodenburg was. De familie had daar
namelijk ook een groot pakhuis; ze speelden's zomers en's winters op verschillende avonden.

De geschiedenis van het schaakleven in de vorige eeuw vormt interessante leesstof. Onze mensen

deden mee ¿tan een massakamp in Breda. Het aanvangsuur, nl.8%uur,zal den Amsterdamschen,
Arnhemschen, Utrechtschen en Rotterdamschen spelers gelegenheid verschaffen met prachtige
sneltreinen juist bij tijds op het terrein aarrwezigte zijn.



Moeilijke tijden
Het liep echter niet altijd zo vlot en voorspoedig. Bij de viering van ons 50-jarig bestaan in 1938 vertelt
voorzitter G.W. Wesselman dat de club op een tijdstip maar uit twee leden had bestaan! Waarschijnlijk
waren dat hijzelf en de secretaris-penningmeester M.C. Sigmond, zo rond het jaar 1923. Wesselman
was een doordouwer. Hij werd in 1932 bestuurslid van de Rotterdamse Schaakbond. Er werden - ook
toen al - af en toe simultaans georganiseerd. In 1910 speelde J. Davidson en in 7912 H. Baudet. Vanaf
de tachtiger jaren vroeg je Jan Timman of Hans Böhm . Er verandert soms maar weinig in de wereld.

De vroege jaren
In de periode tussen 7912 en l932hadden we regelmatig vriendschappelijke ontmoetingen met Gouda,
Leerdam en Gorinchem. Laatstgenoemde kwam meestal als sterkste uit de bus. Zelfs als ze bij ons op
bezoek kwamen konden ze meestal niet de nodige politesse opbrengen ons iets te gunnen. Hoe anders
is dat tegenwoordig als je kijkt naar de verslagen van onze ontmoetingen met Recklinghausen.
Vriendschappelijk betekent dat je de gastheer laat winnen.
Een vreemd gegeven in die tijd was dat één ploeg altijd wit had aan alle borden. Ook wel leuk om te
weten - voor de oudjes die S. Landau nog gekend hebben - is dat deze Nederlandse Kampioen in 1928
naar Dordt kwam op ons 4O-jarig jubileum en hier simultaan speelde aan 19 borden (+18, :1) èn
tegelijkertijd ook twee partijen blind (:1, -1). In Americain kwam het jaar daarop de bekende Mr.
G.C.A. Oskam de wedstrijden van de Nederlandse Schaakbond winnen en in 1931 - toen Jan Flach
geboren werd - zalhet wéér propvol. Zestig deelnemers was in die tijd een hele happening.

Begin van de competitie
Voor het eerst komt er een competitie op gang in het seizoen 1929130 in het district Zuid-Holland van
de NSB en in 1931 ontstaat de Rotterdamse Schaakbond. In dat jaar wordt ODI (Ontspanning Door
Inspanning) opgericht, een schaakclub voornamelijk voor werklozen in Zwijndrecht en Dordt,
geheel passend in deze crisistijd bekend als werklozen schaakclub.
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Traditioneel waren de clubs heel verschillend, maar door toedoen van vooral de topspelers groeiden
ze naar elkaar toe. De match Euwe - Aljechin (1935) was daartoe ook een geweldige stimulans.



Al die activiteiten leidden tot de uitspraak van de toenmalige secretaris van de KNSB 'dat misschien
voor de afgelegen clubs in de Achterhoek van Zuid-Holland een toekomstige Dordtse Schaakbond de
verlossing zou brengen'.

Chique
In 1936 trekken we naar Hotel Ponsen, tegenover het station. Een chique onderkomen, geheel in stijl.
Er worden ook de eerste wedstrijden gespeeld om het Kampioenschap van de stad Dordrecht. Het
Dordrechts Nieuwsblad stelt een wisselprijs beschikbaal, een zilveren plaquette. Die werd in de loop
van25jaar driemaal definitief gewonnen, namelijk door A. Hordijk, P.A. Hoogendoorn en H.J. van
Donk. Toevallig alle 3 voormalig ereleden; hun namen gÍurn we nog veel tegenkomen.

Wat anders te vertellen van die tijd?
Dat krachtpatsers als Snoeck Henkemans, Stam en'Wesselman de schooljeugd bestreden en Adri van
der \ililligen toen al meedeed, als scholier; dat we ons 50ste jubileum vierden in 'Ter Merwe'; dat DSC
en ODI in 1939 voor het eerst in dezelfde klasse terecht kwamen en ODI ons met 6-4 klopte; dat de

oorlog uitbrak; dat de contributie f 1,00 per maand bedroeg; junioren / 0,50 en werklozen f 0,25; dat
we ondanks die oorlog doorgingen; dat Ir. L.B. Jansen het eerste naoorlogse nieuwe clublid was, een
week na de bevrijding, en ook onmiddellijk tot materiaalcommissaris werd gebombardeerd; dat
Hoogendoorn in 1946 vanuit Haarlem naar Dordrecht kwam.

Glorie in de vroege vijftiger jaren
Het eerste tiental van de D.S.C. wordt gevormd door de heren Hoogendoorn, Okker, Mulder,
Verschoor, Aalders. Stenger, Joustra, S. Bøkker, Oosterhuis, De Visser (technisch leider), Dokman.
Dit tiental behaalde in 1950 het kampioenschap Eerste Klasse RSB en in I95I het knmpioenschap
Hoofdklasse RSB, waardoor promotie plaatsvond naar de KNSB.

Geschiedenis
Het gaat allemaal leven als je de clubbladen uit die tijd doorneust. De 'ODI-REVUE', die in 1948
uitkwam, na een jaar de financiële geest gaf , maar later toch weer regelmatig verscheen. Eerst stond er
een paard op dat meer op een geit leek. De 'DSC-er'was ons eigen eerste clubblad, dat al in januari
1946hetlicht zag.
De twee clubs konden het steeds beter met elkaar vinden vooral vanwege gezamenlijke wedstrijden als
het kampioenschap van Dordrecht. De prijzen in die tijd? 'Prettiger dan een enveloppe met inhoud
vinden wij andere zaken, natuurlijk tegen kostende prijs door de leden ter beschikking gesteld. En dan
geen zwarte prijzen, maar een doos sigaretten, een pakje tabak, een tabakspijp, een of andere
versnapering, een fles likeur, een pakje koffiebonen, enz.,'

Il. 1952 - 1988 (36 jaar)

Fusie met ODI (Ontspanning door Inspanning)
De Dordrechtse Schaakclub en ODI waren beide ambitieuze clubs. Zijhadden elk enkele topspelers in
hun gelederen en wilden hogerop. Het eerste tiental van Dordrecht was kampioen in de RSB geworden
en naar de KNSB gepromoveerd, op de voet gevolgd door ODI. Behoedzaam lonkte men naar elkaar.
Hoe gelijk de krachten verdeeld waren blijkt wel uit de uitslag van de onderlinge massakamp in 1951 :

l4%- l4yr. Een beslissingswedstrijd werd door Dordt gewonnen met 16-14.
De ledenvergaderingen van beide clubs besloten op 1 september 1952 tot een fusie en Schaakclub
Dordrecht werd een'herboren'vereniging. Men ging spelen in het clublokaal van ODI, de achterzaal
van het café Noldus, bij oude Dordtenaren beter bekend als Hotel Heybeek. De club telde 95 leden.



Reeds voor die tijd was er het eerste toemooi van DE Dordtenaar, dat lange tijd met Pasen is gehouden
en tot 1979 stand hield, eerst als een 1-daagse wedstrijd op Tweede Paasdag, later als 'driedaagse'.

Als eerste wapenfeit van de gefuseerde vereniging komen we een massakamp tegen. In Americain
krijgen we klop van RotterdamZuidmet 42-35. De Dordtenaar wisselbeker ging mee met de
Rotterdammers. In de vijftiger jarenzijn er nog heel wat van zulke massakampen gehouden, zoals
Dordrecht * Rotterdam Zuid tegen rechter Maasoever (63yr-32yr) en later nog jaren tegen Breda.

In januari 1953 verschijnt het eerste nummer van het nu nog altijd bestaande clubblad'Schakend
Dordt'. Dit blad heeft in de loop der jaren diverse gedaantewisselingen ondergaan. Het heeft het hoofd
echter ruim 35 jaar boven water gehouden als contactblad van de leden, hoewel de regelmaat van
verschijning wel eens te wensen overlaat.

Sterke namen
Het eerste tiental was door de fusie dusdanig versterkt dat het in 1954 de eerste klasse van de KNSB
bereikte. Sindsdien heeft het tussen de eerste en tweede klasse heen en weer gependeld.

De periode van Donk/Hoogendoorn is aangebroken. Beiden doen van zich spreken op nationaal
niveau. De Hastings - uitwisseling komt op gang. G. Brokerhof is de eerste Dordtse kampioen die naar
Engeland wordt uitgenodigd en sindsdien zijn er vele gevolgd. Verderop meer daarover.

In 1957 weet van Donk zich voor het kampioenschap van Nederland te plaatsen. En er zijn andere
individuele successen. L.B. Jansen wint de Premier Reserves A in Hastings. Hlj vertrekt naar
Vlaardingen en wordt prompt stadskampioen.
De inteme competitie geeft zo zijn ontwikkelingen te zien. Vanaf 1954 gaaf men over op het z.g.
Keizer systeem. Als je dan bedenkt dat alles in die tijd zonder computers uitgerekend moest worden...
Het was dan ook te ingewikkeld en leidde tot zoveel discussie dat enkele jaren later men weer overging
tot het spelen in diverse groepen, met promotie en degradatie.

1958 - we zijn 70 jaar

Een hoogtepunt in de geschiedenis van het Dordtse schaakleven, dat waren ongetwijfeld de

Bondswedstrijden, die aan onze stad werden toegewezen door de Bondsraad van de KNSB vanwege
ons 70-jarig bestaan.

Behalve het Open Kampioenschap van Nederland was ook het landskampioenschap voor dames
daarvan een onderdeel. Er waren 130 deelneemsters. Zij speelden in de grote voorzaal van het
'Kunstmin' en dat was een prachtige zaal.De pers besteedde zeer veel aandacht aan het spectaculaire
gebeuren. Ook het'Tijdschrift'van de KNSB wijdde er een lang verslag aan, met veel woorden van
waardering voor de organisatie.

Daarin waren vooral S. Bakker, W. Klootwijk en L.B. Jansen actief, harde werkers achter de

schermen. Wat doe je zonder zulke enthousiaste doordouwers. Uit het Rotterdamse circuit die tijd:

' In den wedstrijd SIO I - ODI II gaf dhr. A. Versluis op, maar hoe! Het is op zichzelf al niet zoo leuk, voor de tweede maal
vqn Dordrecht naar Rotterdam te reizen voor een afgebroken partij. Møar als speciaal deze reis gemaakt wordt om den

tegenstander met een handdruk de opgave zijner partij mede te deelen, is buitengewoon sportief. llat een schaakvereniging,
welke zulk een lichtend voorbeeld in haar gelederen heefi, kqn met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Menig
schaqkclub in Rotterdam neemt het met zulk soort schøaketiquette niet zoo nauw. Tot weerziens O.D.l.'



Het is in de geschiedenisboeken geschreven: winnaars in de bondswedstrijden aan Dordtse zijde waren
C. Buddingh, A.A. v.d. Willigen, J.J. Dokman en H. Verschuren. Zeer waard om te memoreren.
Een aardig moment was de onverwachte verschijning van het toenmalige ere - bestuurslid J. Vos.
Hij was 97 jaar oud en'kwam een kijkje nemen'. Tegen de landskampioene mevrouw F. Heemskerk
maakte hrj blj die gelegenheid de snedige opmerking dat zij het schaken nog best waard was !

Een merkwaardig feit doet zich voor dat men bij het zoeken naar feiten uit de geschiedenis van het
Dordtse schaakleven destijds niets over de rol van de heer J. Vos was tegengekomen. Pas nazijn dood,
even na zijn l02e verjaardag(!) kwam men er achter dat hij nota bene tientallen jaren secretaris van de
Dordrechtsche Schaakclub was geweest. De geschiedschrijving in die dagen was niet zo perfect.

In de zestiger jaren doen de bekende Dordtse namen weer van zich lieten spreken. Hoogendoorn wint
in 1960 zijn groep in Hastings en presteert het om in 1962 open kampioen van Nederland te worden.
Dit kunststukje herhaalt hij nog eens in 1963!

Nadat het eerste tiental in 1961 degradeerde begon het in 1962 met een 10-0 overwinning op
Vlissingen. De competitieleider belde van Donk en vroeg of de thuisclub niet opgekomen was!
Het hele seizoen 196I-1962 had dit eerste team geen enkele invaller nodig, hetgeen aanleiding was
voor een speciale felicitatiebrief van de competitieleiding aan teamleider van Donk.

In datzelfde seizoen wordt Dordrecht 2 (nu trots in de Promotieklasse) kampioen met.....:

-iF

Sc Dordrecht 2de Team Kampioen 1"t' Klasse RSB 1961 1L962
Staande v.l.n.r. J. Dokman, J. van Gijzen, H.J. Timmermans,

H. van Ma,ren (res.), R. Hardam, F. Boonstra (res.), C, Molendijk en
H.W. Schreuder. Achter de tafel v.l.n.r.: tl.M. van Gastel,

P. Schaap, J.C. Visser, D. Dokman en S. Bakker
Foto ter door Rien Hardam
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Op26 December 1963 wordt bij het 71-jarigbestaan uitgepakt met een kloksimultaan door Botwinnik.
Pank Hoogendoorn wint als enige. Uit die befaamde 'Elsevier klokseance' deze foto, bijna een halve
eeuw geleden dus ! We zien links Botwinnik juist aan zet tegen Hoogendoorn:

Op deze plaats lijkt mooi de filosofie van P. Hoogendoorn uit 1 van zijn schriften van toepassing:

Mijn bedoeling is drieledig nl:

I. Inzicht te verschaffen in de onbegrensde mogelijkheden die het schaakspel biedt.
2. De openingstheorie te verklaren op zo'n behtopt mogelijke manier.

3. Op enige veelvuldige voorkomende combinaties te wijzen.

Opvallend dat er toen liefst 10 bestuursleden waren:

Voorzitter
Secreta ris

Penningmeester
Wedstrijdleider
Erevoorzitter

H.W. Schreuder
W. Klootwijk
A.P. Smit
J.M Verkerk
S. Bakker

2' Voorzitte r :

2' Secretaris :

2" Penningmeester:
2" wedstrijdleider :

Materiaalcommissaris :

P. Hoogendoorn
J.W. Sjoerdsma
W. Scheunruater
J.J. van Gijzen
C.A. Molendijk

Het is ondoenlijk de geschiedschrijving beknopt te houden en toch recht te doen aan de mensen die de

Schaakclub Dordrecht groot hebben gemaakt en groot gehouden. Ikzal er ook geen poging toe doen,

maar slechts hier en daar wat feiten noemen.



We zijn 80 jaar in 1968. Victor Korchnoi komt een kloksimultaan spelen aan 12 borden in Kunstmin.
Johan Orbaan (a, die van het Niemeyer toernooi in Groningen) is de enige die wint. J.B. Withuis
geeft bij die gelegenheid een simultaan aan36 borden.
Jansen volgt Schreuder op als voorzitter, ook van de Jeugd schaakcommissie. Van Donk treedt af als
vicevoorzitter van de KNSB en wordt benoemd tot lid van verdienste. Orbaan wordt AVRO -
kampioen van Nederland en brengt de V&D - simultaans n¿ur Dordt.

Zeer tragisch is, vlak na het plotseling overlijden van Orbaan, de dood van J.J. Dokman tijdens zijn
partij tegen erevoorzitter S. Bakker in het Paastoernooi van de Dordtenaar, een gebeurtenis die grote
verslagenheid teweeg brengt. Van Dokman's bakkerij kwamen altijd de heerlijkste lekkernijen voor
snelschaakwedstrijden met Sinterklaas.
De Rotterdamse Schaakbond verzoekt Schaakclub Dordrecht in l97l de off,rciele snelschaak
kampioenschappen voor de jeugd te organiseren en deze zijn regelmatig traditie in de Merwestad.
ln dat jaar toert de V&D simultaankaÍavaan rond met o.a. Victor Kortchnoi en Robert Hubner.

lnl972 kwam Tjong-I-Kwee in Dordrecht studeren ¿urn de HTS en werd met overmacht van SCD en
clubkampioen. Even zo plotseling verdween hij in 1973 naar Indonesie, volgens zijn oom 'in de ban
van het schaken' waar zijn studie onder ging leiden.

De match Fischer - Spassky brengt weer een ledenaanwas voort: een record van 1 60 ! . In 197 3 worden
in ons 85' jaar de statuten van de club goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Dan horen we dat Hastings
in geldnood is, najaren van overvloed en onze leden brengen een fors bedrag bijeen om te helpen.

lnI976 beginnen we met een speciale snelschaak competitie, die sindsdien een vast onderdeel op de

clubagenda is gebleven. Twee jaar wist Hoogendoorn kampioen te worderr,maar daama werd Arnold
van 't Hof iedereen de baas.

Naar het oordeel van een aarÍal vooral jeugdige leden werd het schaken volgens te strakke regels

beoefend. De club dreigde ook te groot te worden en in 1978 werd de schaakclub Groothoofcl
opgericht. Van de onderste rangen in de RSB stoomde deze club door naar de tweede klasse KNSB en

passeerde Schaakclub Dordrecht op de ranglijst. De topspelers van beide verenigingen kunnen het
overigens goed met elkaar vinden, net als destijds tussen ODI en DSC het geval was.

Het jubileumj aar 1978 brengt Sosonko (verliest van Victor van Blommestein en Henk van Donk),
Hartoch, Donner en Böhm naar Kunstmin. Een snelschaaktoernooi in het Agrarisch Opleiding Centrum
(winnaar: Ph. Goldstern) blijkt zoveel animo te wekken dat het 's nachts na2 uur eindigt...

Cochita Weterings verschijnt stralend aan het firmament. Zij wordt gedeeld derde in de voorronden
voor de Nederlandse dames, georganiseerd door Schaakclub Dordrecht en eindigt als vijfde in het
landskampioenschap. En als klap op de vuurpijl worden in dat jubileumjaar maar liefst drie 'Dordrecht'-
teams kampioen in de RSB.
De vele activiteiten worden in een speciaal clubblad versie uitgebreid beschreven door met name Leo
Jansen. Ons erelid en toenmalige voorzitter wordt nog steeds geprezen om het steunen van het ontstaan
van een 2'schaakclub in Dordrecht: Groothoofd.

Uit 1980 is vermeldenswaard dat ons lid Cees Buddingh tot ereburger van Dordt wordt benoemd.
De schaakprestaties van de jonge aanstormende garde is dermate hoog, dat Arnold van 't Hof, Gerard
Kemper en Henny Naaktgeboren als nummers 1,2 en 3 eindigen in de Reservegroep van het NK !



1981 was een goed jaar voor Dordrecht 1. We werden kampioen door een zwaarbevochten 5-5 thuis in
de RK kerk tegen LSG 2.

Vlnr: Piet Pluymert (tc), Gerard Kemper, Berî van Antwerpen, Peter Aarnoudse (resene) , Hans LI/ertheim, Arnold v.'t Hof, Henk
van Donk, (jeugdige supporter), Ron Hofman, Pank Hoogendoorn en Henny Naaktgeboren. Leo Jansen & Koos Abee ontbreken.

We promoveerden hierdoor nÍrar de 1'klasse KNSB, waaruit we gelijk degradeerden. Het jaar daarop

werd Dl weer kampioen en weer degradeerden we direct; een soort Volendam van het voetbal dus.
Piet Pluymert was in dat jaar teamcaptain en herinnert zich nog wel dat het aankwam op de allerlaatste
wedstrijd van het seizoen. Utrecht 2, de koploper, werd door ons in thuis met 4-6 geklopt. Close shave!

Ondanks het feit dat er nu twee clubs in Dordt zijn blijft het ledental groeien. De sfeer in de club is
altijd prima gebleven en ook het contact met andere verenigingen verloopt uitstekend. Recklinghausen
wordt niet vergeten. Een bezoek aan Dordrecht wordt gevolgd door een tegenbezoek, waarover lang
wordt nagepraat...

In 1984 ontvangt de dan net afgetreden secretaris W. Klootwijk de eremedaille in zilver van de Orde
van Oranje Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor de schaaksport in Dordrecht. Net als mensen
zoals Gijzen, Verkerk en Sjoerdsma was hij een begrip geworden in onze schaakwereld. Van zijn
geschreven hand is in ons archief het oudste stuk gevonden zijnde uit l9l2 Dordrecht - Gorinchem.

Uit de inteme competitie, toch de ruggengraat van de vereniging volgend kiekje:



Enkele prijswinnaars van 1984, gekiekt op de A.L,V.

v.l.n.r.: Gerard Kemper clubkampioen, Arnold van 't Hoff snelschaak-kampioen,
Ton Hobé kampioen van groep 2,Van Donk winnaar zomertoernooi
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Voor Schaakclub Dordrecht is het magische jaar 1988 aangebroken. Allerwegen wordt gedacht en

gesproken over het eeuwfeest. Ik wilde hulde brengen aan mijn toegewijde voorgangers en ben diep
onder de indruk van wat door de jaren heen door hen is gepresteerd.

Achter de schermen wordt veel werk gezet. Daar ben ik iedereen dankbaar voor, zonder namen te

noemen. We hebben een daadkrachtig bestuur, die van wanten weet en van aanpakken houdt.
En we hebben een geweldig stel enthousiaste leden.

Ik weet zeker dat we, samen met onze fantastische sponsors IBM, AMRO Bank, de gemeente

Dordrecht en Teser Holland, van het toernooi een geweldig hooglepunt gaan maken. Het jaar 1988

gaat een groot feestjaar worden en Schaakclub Dordrecht kan haar tweede eeuw met vertrouwen
binnenstappen. Broni Jan Flach - 1988 Jubileumblad

Eeuwfeest 1988
Het eeuwfeest wordt een hoogtepunt in het bestaan van de club. De verjaardag wordt op 23

februari 1988 met een receptie gevierd in het stadhuis. In de negen dagen daarop volgend staat het
hoofdkantoor van de AMRO bank aan de Stationsweg in het teken van het eeulvfeest. Het gebouw

staat werkelijk bol van allerlei schaakevenementen. Van simultaans tot praatschaak en van rapid tot
snelschaak. Maar centraal staat het eerste grootmeestertoernooi dat in Dordrecht wordt gehouden.

Onder de naam "IBM Meesterschaak Dordrecht" spelen drie grootmeesters, zes internationale
meesters en één titelloze speler een tienkamp van FIDE categorie 9. Arnold van 't Hof doet als

sterkste speler van de club mee aan het grootmeestertoernooi en behaalt in dit schaakgeweld één

punt. Hij speelt remise tegen Liafbern Riemersma en de Rus Evgeny Pigusov. Tegen die
laatste staat hij lang op winst, maar uiteindelijk laat hij de grootmeester toch nog met remise
ontsnappen (zie partij). Winnaar van het toernooi wordt de voormalig Europese jeugdkampioen

en latere FIDE wereldkampioen Alexander Khalifman.



Volledige uitslag IBM Meesterschaak Dordrecht 1988:

2505 7.5I IM Khalifman, Alexander1

2540 5.52 F GM Lau, Ralf
2525 5.53 I GM Piqusov, Evgeny
2465 5.5II IM Winants, Luc4
2470 4.55 IM Van der Sterren. Paul

4.524456 EI IM Conquest, Stuart C

2475 4.07 GM Farago, Ivan
2470 4.0IM Piket, Jeroen8

3.024209 IM Riemersma, Li

2200 1.010 Van't Hof, Arnold

Van 't Hof, A. - Piqusov, Evqenv 1/z-1/z Dordrecht 1988

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Bc4 Bg7 6. Nxc6 bxc6 7. O.O Qc7 8. Rel d6 9. Nc3 Nf6 10. h3
O-O 11. Bg5 h6 12. Be3 Bb7 13. Qd2 Kh7 14. Radl RadS 15, Bd3 Ba8 16. Na4 RfeS 17. f3 d5 18. e5 Qxe5
19. BxaT Qd6 20. BcS QbB 21. Qa5e5 22.B,a7 Qd6 23. Bc5 Qb8 24.B,a7 Qc8 25. Bb6 Rd7 26. Ncs RdeT 27.
Ba6 Qb8 28.c4dxc429. Bd8 Ra7 3O. Bxf6 Bxf6 31. Nd7 Bd8 32. Qc3 Qc7 33. Bxc4 Re7 34. NxeSQbS 35.
Ng4 Rxel+ 36. Rxel Qf4 37. Re8 Bb6+ 38. Kfl Bd4 39. Qc2 h5 4O. Re4 Qfs 41. Nh6 Qf6 42. Nrt7 c5 43.
ReSBxf3 44.9rt3 Qxf3+45.KelRxf746. Bx17Qx1747.Rie4 Qxa248.Rxd4cxd449.Qc7+ Kg85O.Qd8+
Kr7 51. Od7+ Ks8 52. Od8+ Kh7 s3. Oc7+ Kh8 54. Od8+ Kh7 Ll2-Ll2

III. 1988 - 2013 (25 jaar)

Indeze periode eindigen toernooien als Pinksteren, Oranjedag en het Kampioenschap van Dordrecht,
maar daar komen evenementen als Peter v.d. Laars, Pank Hoogendoorn en het Open Nederlands

Snelschaakkampioenschap met internationale uitstraling voor in de plaats.

Daarom over deze periode uitgebreide aandacht voor dit kwart eeuw historie en resultaten daarvan.

Extern

Dordrecht I
Het eerste degradeert 3x en wordt 2x kampioen. De succesjaren zijn achter elkaar 1994 en 1995,
parallel lopend met de dubbele degradatie van Groothoofd vanuit de KNSB naar de RSB. In 1994

wordt Dordt I kampioen in en tegen Sliedrecht waar de toenmalige Sliedrechtse teamcaptain Ton
Slagboom ons geen strobreed in de weg legt. De 4 zwartpartijen worden snel remise (waaronder onze

Arnold van't Hof tegen 'hun' Leo Jansen) en de 4 witte zijn alle punten.

Het jaar daarop in het nieuwe onderkomen het Johan de Witt gymnasium is het weer raak en

zelfs relatief eenvoudi g, maar wat wil je met een kopman als Gozewijn van Laatum erbij.. ..

Kampioen
Laten we in ons jubileumjaar nu voor de 3' maal na 18 jaar (!) weer een kampioenschap mogen vieren!

Hierbij het integrale verslag van een apetrotse teamcaptain Adri Timmermans:

'Het is moeilijk om te beginnen aan een stukje over het kampioenschap. Er is zoveel te vertellen over deze
fantastische dag. Laat ik beginnen met het trieste verhaal van een van onze trouwe clubleden die naar
Utrecht reed om zijn, en ons, cluppie te komen aanmoedigen maar niet op de hoogte was van het feit dat
deze keer ergens anders werd gespeeld. Drie uur verder en een deuk in zijn portemonnaie vanwege de
heftige parkeerbelasting in het Utrechtse mailde hij mij om mij succes te wensen. Otto bedankt voor je
support en het heeft in ieder geval geholpen. We hadden je er graag bij gehad!

Voor de tweede keer dit seizoen hadden we het basis team helemaal compleet voor deze allesbeslissende
wedstrijd, Als we zouden winnen met minstens 5.5 punt zouden we alles helemaal in eigen hand houden.
Concurrent DSC moest tegen CE 2 dat, net als onze tegenstander, tegen degradatie vocht. Lennard, die nog

betere connecties heeft met CE dan de overige spelers, had wat personen gevraagd ons af en toe op de
hoogte te houden van de stand in Rotterdam.



Wij begonnen voortvarend en na ongeveer anderhalf uur stond Lukas op het eerste bord zeer gemakkelijk,
Mark had een prettige stelling, Rene leek gelijk te staan, Berend was in een stelling terecht gekomen waarin
zijn tegenstander een idee van Kasparov probeerde maar dat kennelijk niet goed genoeg kende om het snel
te spelen. Hij verslond zeeën van tijd.
Ook de borden van Wijnand, Dirk, Lennard en Melvin leken gelijk of zelfs beter te staan. Adri had zich
teruggetrokken in de analyse ruimte, want de speelzaal was wat aan de krappe kant met 6 teams in een
ruimte die veel kleiner was dan bijvoorbeeld ons eigen clublokaal. Toen waren er al wat supportersbussen
aangekomen met Ben, Victor, supersub Piet, Anton, Ton, Peter, invaller Johan, John, Hans, Anita (voor de
niet-ingewijden: vrouw van Berend) met de kinderen.

De eerste uitslag was voor Lukas, de pionnen vielen een voor een ten prooi aan het superieure stukkenspel
van Lukas (1-0). Het tweede punt kwam op naam van Berend. Zijn tegenstander was in een heel lastige
stelling terechtgekomen en had nog maar 2 minuten voor 17 zetten. Daarvan gebruikte hij 90 seconden voor
de volgende zet en gaf met een paar seconden op de klok op de volgende zet op. Hij was net op tijd, want hij
zou ook nog eens mat gelopen zijn (2-0). Nummer drie kwam op naam van Mark die heel afgemeten zijn
voordeeltje uitbouwde. Geen spectaculaire offers, geen risico, maar uiterst efficiënt de pionnen naar de
overkant brengen. Toen promotie onvermijdelijk was gaf zijn tegenstander op (3-0). Op dat moment geen
vuiltje aan de lucht. Maartoen....Sloegen de zenuwen opeens toe? Had de gedachte aan champagne alleen al
de hersens op hol doen slaan?....De teamleider ging nog eens even de troepen langs en beoordeelde de
stellingen op de laatste drie borden als slechter staand, bord 5 als hoogst onduidelijk en met Wijnand in
gruwelijke tijdnood en de potremise - stelling van Rene verbleekte toen hij alsnog een pion moest inleveren.

Ze gingen er nog eens voor zitten en gelukkig met succes. Lennard rommelde nog eens een beetje door en
wist zijn tegenstander een vrachtwagen zand in de ogen te strooien, waarvoor hulde en dankl Een foutje van
zijn tegenstander en de Fritz - waardering van -5 werd opeens -1. En daarna weer goed verdedigen tegen
suboptimale aanval en de remise was een feit (3.5-0.5). Op dat moment kwam het bericht dat DSC de
wedstrijd in Rotterdam al had verloren en waren we dus kampioen, zelfs als we deze wedstrijd zouden
verliezen en een zucht van verlichting was in de zaal te horen. Maar zover kwam het niet. Eerst moest Melvin
zijn koning omleggen nadat hij zijn overwicht uit de opening door zijn vingers zag glippen (3.5-1.5). Dirk had
zijn stelling beter beoordeeld dan zijn teamleider. Hij dacht steeds al minstens remise te hebben. In de
analyse leek dat ook inderdaad zo te zijn. Toen zijn tegenstander ook nog even zijn torens verkeerd
neerzette kwam dat dekselse paard even een kwaliteit ophalen! De winst was daarna simpel voor Dirk,
Hiermee waren de matchpunten ook binnen. Wijnand had zijn stelling met flitsend tijdnoodspel zodanig
verbeterd dat hij een winnend eindspel op het bord kreeg dat hij rustig en vakkundig winnend uitspeelde
(5,5-1.5). Alleen Rene werd maar niet met rust gelaten, lang nadat de feestende supporters al hadden
getoost op het kampioenschap moest Rene nog een tweede pion inleveren en daarmee ook de partij.
Einduitslag 5.5-2.5. De champagne kon open, Gelukkig hadden twee bezoekers een fles meegenomen, want
met zoveel suppofters had de teamleider geen rekening gehouden.

Daarna is het team, helaas met uitzondering van Lukas, in optocht en polonaise naar Dordrecht vertrokken
waar bij de huis-chinees Mei-Wah in Wielwijk de dag op passende wijze werd afgerond (zie de onderstaande
foto's). Het was een mooi seizoen, waar Mark ook nog eens topscoorder is geworden van de 3e klasse met
een score van 8,5 uit 9! en een TPR van2476. Als je kampioen wordt moet iedereen goed hebben gescoord
zoals uit onderstaand overzicht is te zien.

Bijzondere dank gaat uit naar de invallers van dit jaar. Piet, Johan en Cor, ik wil jullie als teamleider
bedanken voor jullie bereidwilligheid om vaak op korte termijn in te willen vallen. le kunt geen kampioen
worden als je niet kunt terugvallen op een fantastisch tweede'.

T Dordrecht
1. Lukas van der Linden
2. Mark Timmermans
3. Rene Kruf
4. Berend EikeÌboom
5. Piet Pluymert
6. Cor Ofiemans
1 . I,tlijnand den Dekker
B. Lennard den Boer
9. Dirk Pulles
10. Me.Lvin Holwijn
11. Johan van de Griend

ELO
2244
2280
2I5B
2I2I
2006
1BB6
2076
2074
1940
r91 0

r81 L

Score
5.5 - B

8.5 - 9

4.5 - B

4.5 - 1

r -2
4.5 - 6

6 -9
2.5 - 6
A_A

1at-J

Brd kf
L,B 2w

2z

Lz
5z

2w
3w
2z
Iz
3w

Tegen TPR
20L6 2L56
2032 2470
2048 2092

B

1

6

6

0

1

B

2

3

3

1

3

3

4

5
5

5

6

1

1

Vû-V'Ie

-0,f
+1, 3

-0 ,1
+0204

200
L96
199
198
198
195
r92

L41
24r
962
r92
108
921
918
B0s

*L,
*0,
tI ,
*1,
-0,
-0,
-0,

22
02
21
92
52
1I
B1
B1

3
J

2

4

1

1

6

3

Van de voorzitter van Paul Keres, Jan Jaap Janse (zelf ooit spelend in Dordrecht) ontvingen we de volgende E-mail:
'Nogmaals gefeliciteerd met jullie verdiende kampioenschap! Ik zag net de foto's op www.schaakclub-dordrecht.nl en zie dat het
een aardig feest is geworden. (en natuurlijk dank dat jullie ons van de complete biervoorraad hebben afgeholpen... 85
zetten geknokt, moegestreden naar de bar, maar geen bieftje meer te krijgen @ )'



Dordrecht 2
Hoe verging het Dordrecht2? Zonder meer goed. Na de fusie met van Groothoofd in 2002 kwam Dordt
2 toch in de Promotieklasse terecht ondanks een degradatie dat jaar; een soort Jan Veenis truc!
Ondanks een ontketende Conchita Dwars komt Dordt net een bordpuntje tekort en degradeert toch.
Er wordt wel sensationeel van de V/illige Dame gewonnen met 5-3 o.a door winst van kopman Anton
Mans op Remco van Vaalen. De eerlijkheid gebiedt de zeggen dat we het jaar daarvoor nipt verloren
o.a. doordat Arnold van 't Hof 'aan de overkant' won van Jan \ilillem Versloot.
In 2008 herhaalden we het huzarenstukje tegen het favoriete DWD nog eens, maar dit jaar waren de
buren van Poffersalon Visser te sterk. Zo staathet de laatste l0 jaar exact gelijk: 16-16. Mooi toch?
In 2011 keerden we terug naar de Promotieklasse, zelfs via een Kampioenschap wat in 33 (!) jaar niet
meer gebeurd was. Dit seizoen hebben we het ook gered , zodatD2 in de RSB Promotieklasse blijft.

Buiten de deur
'We zien regelmatig clubleden activiteiten ontplooien ofivel in teamverband zoals NK snelschaak in
Beverwijk of als duo's zoals diverse Kroegloperstoernooien, Roosendaal, het Schaak-Snooker NK
(waarin Remco v. Vaalen / Gozewijn van Laatum zelfs 2x Nederlands kampioen worden). Een ander
voorbeeld is het NK Doorgeefschaak waarin Berend Eikelboom / Ton Slagboom een keer het brons
pakken. De uitwisseling met onze Duitse zusterstad Recklinghausen mag hier niet onvermeld blijven.

Bij de individuele toemooien is Guernsey een populaire bestemming net als Gent en dichter bij huis
het Hoogoventoernooi, het Seniorentoernooi, Dieren, Krimpen, RSB, Zevenbergen, Zeeland etc. etc.
Het Open Kampioenschap van de Drechtstreek in Papendrecht, het latere Fokkertoernooi wordt een

begrip in de regio en zelfs landelijk. Het 'uitvluggeren' (geesteskind Jan Veenis) wordt daar geboren.
Vanaf 1979 tot en met 1999 werd het toernooi 18x gehouden, daarna nam Sliedrecht in een meer
summiere vorm het toernooi over. Ron Hofman is met 4 overwinningen achter wereldkampioen
correspondentieschaak Gert Timmennan de Dordtse spekkoper, maar Arnold van 't Hof doet daar
eigenlijk met liefst 7 'medailles' niet voor onder. In de all-time ranglijst vinden we Koos Abee en
Ton Slagboom met hoge noteringen daar zij liefst 5x de Top-10 haalden incl. een 'zilveren' plak.

In2007 breekt Mark Timmermans door en wordt jeugdkampioen van de RSB. Aan zijn groei lijkt
nog geen einde te komen. Tegenwoordig is in toernooien menig grootmeester de pineut tegen hem.

Laatste jaren is schaken overdag in Dordt populair o.a Den Witte Haen toernooi en de Klockelaar.

Intern

Clubblad
In het clubblad en wekelijks in de lokale krant verzorgt Henk van Donk jarenlang zijn rubriek
'Eind goed, al goed'. Van Donk is een bekend eindspelkenner in Nederland en schrijft een boek.
Ook Pank Hoogendoorn heeft jarenlang een vaste rubriek: 'Van kruk tot houtjesschuiver'.
De laatste jaren zien we veelal redacteur Cor Oliemans en 'toernooiverslinder' Melvin Holwijn
als hofleverancier van verslagen en partijen. Leuk om te zien is dat regelmatig Adri Timmermans
achter zijn PC duikt met: 'Competitiesysteem nader verklaard'.

Simultaans
Regelmatig wordt er wat sponsorgeld ter beschikking gesteld om simultaangevers naar Dordrecht te
halen zoals Jan Timman, Jeroen Piket, Hans Bohm en Rob Hartoch. De laatste 2 grossieren in remises.
Op de eigen clubavond is de jaarlijkse simultaan van de clubkampioen ¿mn het einde van het seizoen
een ware traditie geworden.



Groothoofd
In 1990 spelen we ¿ran 15 borden tegen elkaar gelijk: 15-15. Aan de topborden houden Bert van
Antwerpen / Ton Slagboom Fide-meesters Gozewijn van Laatum en Xander Wemmers op remise.

In 1992 wordt er weer gespeeld, nu met 4 borden van de Willige Dame erbij. Uitsl ag: 12,5 - 7 ,5.
Nu houdt Remco van Vaalen remise tegen de kersverse FIDE meester Gozewijn van Laatum.
In 1993 verliezen we met 9 - 1 1 ; Dordt bestaat dan 105 jaar en Groothoofd 15 jaar.

Bibliotheek
Door de jaren heen is er veel aandacht geweest voor boeken en het archiveren daarvan. Menig maal
worden er overzichten in de clubbladen geplaatst en uiteraard is het tegenwoordig gedigitaliseerd.
Enige wetenswaardigheden uit dat door Cor Oliemans opgezette systeem:

o Het oudste boek is van ene J.L. Beijers uit 1 895: 'Theorie en praktijk van het schaalrspel'
o Van de ca. 600 aanwezige boeken is Max Euwe met ca. 75 (l) boeken hofleverancier.
o Er zijnca.100 Openingsboeken, 100 Middenspel, 50 Eindspel en 100 Toernooiboeken

LIJSTEN & GRAFIEKEN

In deze tegenwoordige management tijd zijn statistieken bijna heilig geworden. Al in 1988 stonden
er enkele gegevens in het jubileum / toernooi blad. Leuk om na 25 jaar te vergelijken:
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D. Pulles
K. Abee
T. Slagboom
V. Koppelaar
C. Oliemans
A. Karbaat
J.v.d. Griend
L. Jiskoot
B. Sitton
A. Timmermans
C. Dwars
V.v.Blommestein
T. Jiskoot
H. Timmermans
J. Felkers
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64

Van de toenmalige top 25 zijn er nog ca. de helft over, waarvan de meeste onderhevig lijken te zijn
aan de'leeftijdinflatie' op de tweede jeugd van Jan Willem Versloot na (de bekende uitzondering!).
De bekende 'ratinginflatie' zienwe terug. De Top 10: ELO 2066 toen:> ELO 2094 nu: t-I,3%o.



DORDRECHT 1 KAMPIOEN KNSB-3 2013 !

Boven: Johan v d.Griend, Lukas v.d.Linden, Mark Rene Dirk den Dekker

Onder: Melvin Holwijn, Lennard den Boer, Piet Pluymert, Berend Eikelboom



Vergelijk 1988 - 2013

De Regio Top-10 van de Drechtstreek (incl. DWD, P'drecht. S'drecht en Z'drecht) is als volgt
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Opvallend: SCD neemt nu de eerste 3 plekken in en alleen Ron Hofman / Pierre Smeets handhaven zich

De leeftijdsopbouw van de club, in 1988 liefst 145 leden tellend, stond in een Pie-chart. Nu dan maar weer:
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Het is schrikken, maar eigenlijk weten we het al: De vergrijzing slaat behoorlijk toe. Daar staat tegenover
dat we dankzij onze fantastisch enthousiaste jeugdtrainers daar gewonnen hebben. De resterende middengroep
tussen 30-50 jaar, 25 jaar geleden 43%o vormend, is nu nog slechts l3%. Zit de rest allemaal thuis?
Als we naar de cijfers van de RSB kijken zien we dat de trend regionaal is. Alleen de 'veertigers' zijn daar veel
beter vertegenwoordigt; die groep (8%) zit bij ons in de 60+ categorie. Wederom een grafiek daarvan:
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Vergelijk SCD - KNSB

Hoe zithet beeld landelijk in elkaar en dan gekoppeld met de speelsterkte? Nog 1 grafiekje dan:
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Hier zien we dat tussen de 20 en 40 SCD een weliswaar kleine, doch zeer sterke generatie mag 'bezitten'.
De jongste generatie daarvan staat uiteraard onder aanvoering van Mark Timmermans, met Lennard den
Boer en Laurens Jiskoot in zijn kielzog. Bij de iets 'ouderen' zien we de eerste team spelers Rene Krul,
Wijnand den Dekker en Dirk Pulles. Waar is Berend Eikelboom dan, zou je zeggeî.Inderdaad: al 40+ !

En ons bestuur dan? Het gemiddelde van de 6 leden: 54 tegenover 56 zijnde de club exclusiefjeugd.
Inclusief de ca 23. jetgdleden is de gemiddelde leeftijd van SCD dit jubileumj aar ca. 44 jaar Tong'.

Zo oud ??



De ieugdafdeling heeft toekomst

Bijna veertig jaar beschikt Schaakclub Dordrecht over een actieve jeugdafdeling. Rond 1975 speelde
een aantal jongere schakers mee op de clubavonden en ontstond bij de toenmalige voorzitter Jan Flach
het idee om een jeugdafdeling te starten. Hij vroeg voor de begeleiding Gerard Braat, die vanaf dat
moment tot op de dag van vandaag bij de jeugd betrokken is gebleven! Na enkele jaren was deze club
zelfs uitgegroeid tot veertig pupillen, die Gerard inzijn eentje moest draaien. Gelukkig kreeg hij vanuit
de vereniging de broodnodige assistentie om door te kunnen gaan.

De jeugdafdeling had in de jaren '90 een geduchte concurrent aan Schaakclub Groothoofd, die op
vrijdagavond speelde. Voor schoolgaande jeugd was dat natuurlijk een uitgelezen avond en we zagen
onze afdeling gestaag kleiner worden. In die periode heeft het bestuur veel promotieactiviteiten
ondernomen door met de Dordtse Sportraad om de tafel te gaan ziIlen en o.a. een schaaktoernooi te
organiseren, waardoor het aantal aanmeldingen weer toenam.

1n2003 werd Schaakclub Groothoofd opgeheven en kwamen ongeveer 20 pupillen onze kant op.
Gelukkig stonden toen vier clubspelers op om zich als begeleider voor de jeugd in te zetten en besloot
Gerard Braat, die eigenlijk het plan had om te stoppen, om door te gaan!

De laatste tien jaren is de omvang van de jeugdafdeling steeds 20 - 24 spelers. Iedere dinsdagavond
staan de pupillen vóór 19.00 uur te trappelen om aan de interne competitie te kunnen deelnemen. Alle
uitslagen en resultatenzijn op de eigen website te volgen. Een half uur later krijgen ze instructie in
verschillende niveaugroepen om zich te bekwamen in de Stappenmethode van de KNSB. Regelmatig
worden er officiële schaakexamens afgenomen, waarbij het slagingspercentage op bijna 100% ligt!

In de regio worden in het kader van de Groene Hart Jeugdcup maandelijks externe wedstrijden
georganiseerd. Ook onze club vaardigt een jeugdteam van vier spelers af, dat in de vierde klasse strijdt!
Soms doet een van onze spelers mee met een regionaal of landelijk toernooi, waarvan ze meestal erg
enthousiast terugkomen.
De meerderheid van de jeugdspelers blijft tussen anderhalf tot vier jaar lid van de jeugdafdeling. Vaak
vertrekken ze daarna omdat zehet druk krijgen op school of omdat ze voor een andere sport kiezen. Zo
af en toe zien we een oudere jeugdspeler een overstap naar de senioren maken, w¿tar we natuurlijk erg
blij mee zijn.

Het schaken voor onze jeugd staat of valt met de ondersteuning en het enthousiasme van de

volwassenen. Het is van wezenlijk belang dat er voldoende leiding aanwezig is voor de competitie, de

schaakinstructie en de website. Maar ook de inzet van ouders is niet weg te denken: rijden voor de

regionale jeugdcup of meegaan naar een schaaktoernooi zijn van grote invloed op de

schaakontwikkeling van onze jeugdige spelers.

Vy'anneer Schaakclub Dordrecht blijft investeren in de eigen jeugdafdeling en dit vooral doet in de

vonn van daadwerkelijke begeleiding en instructie van de jeugd, dan heeft de jeugdafdeling toekomst
en kan een stad als Dordrecht met recht trots zijn op haar jeugdige schakers.

Dordrecht, 29 apÅ12013
Hein van der Wal.

Adres website : www. schaakclub-dordrecht.nl/i eue dzaken



Gerard Braat in aclie

Regionale ontwikkeling

Ooit in 1931 als enige club van de Drechtstreek begonnen in de RSB, heeft SCD nu 5,5 team.
Die half staat voor de enige jaren geleden ingevoerde 4-tallen competitie. De top (1-malig) is
geweest in 1987 vlak voor ons 100-jarig jubileum toen Sjoerd Kelder 9 teams kon inschrijven.
Hoewel er een terugval waarneembaar is, geheel volgens het maatschappelijke beeld, zien we
ten opzichte van het grotere verval in de regio een stabiel beeld voor de club en stad Dordrecht.
Wellicht zelfs dat naar de toekomst toe meer schakers de weg naar de stad zullen gaan vinden?
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Schaakvereniging Dordrecht in ABG - RSB

Op de Rotterdams schaaksite komen we zo'n 40 clubleden tegen met een beschrijving.

1. Bakker Jaap (Dordrecht) Extern wedstrijdleider, voorzitter (1971-1996). Bruggenbouwer in Dordtse
schaakwereld. Schaker in sportraad. Had een moeilijke tijd met afhandeling van de 'zaakL. Jansen'.

2. Bakker Stoffel (Dordrecht) voorzitter en erevoorzitter (1945-1965). Het bestuurlijke gezicht van de
schaakclub in de jaren vijftig, toen Hoogendoorn en Van Donk sportief tot de top dertig van Nederland
behoorden. Hijvormde met Klootwijk en Jansen het organisatiecomité voor de bondswedstrijden & het
open kampioenschap in 1958, tgv hetzeventig jarig bestaan in Kunstmin metburgemeesterA. van der
Dussen. Bakker genoot bekendheid als hoofd van Da Costaschool in Krispijn.

3. Berrevoets, Hans (Dordrecht, Groothoofd, de Willige Dame). voorzitter, erelid laatste 2 clubs.
Vanaf 1972 organiseert hij schaakactiviteiten en toernooien in jongerensociëteit Bibelot. ln 1973 door
het Fischer-effect kon SCD o.l.v. Leo Jansen het aantal schakers (160) niet meer aan en ontstond
Groothoofd. ln die tijd voorzitter van de Denksportcommissie Drechtstreek, waaruit het open
kampioenschap van de Drechtstreek ontstond. Vanaf 1994 is hij actief volgens het oude idee uit de
negentiende eeuw van de schaaksocieteit bij de WDD. Gaf impulsen tot lunchschaak in Visser en
toernooi de Witte Haen. Wereldrecordhouder lang schaken geweest met Piet Pluymert als vorm van
PR. Huidig voorzitter Historisch Dordt en het Buddingh genootschap.

4. Bokhoven Anton van (Dordrecht) oprichter Stichting lntegratieschaak Spijkenisse, ruim 25 jaar
diverse bestuurfuncties Sv Spijkenisse/Sc Dordrecht o.a voorzitter bij deze laatste.

5. Braat sr. Gerard (Dordrecht, Groothoofd). Vanaf het begin van de jaren tachtig al begeleider van de jeugd
en jeugdleider. Braat sr. geeft mensen thuis les. Hij werkt ook altijd mee aan de organisatie van toernooien.

6. Buddingh G. Kees (Dordrecht)Werd in 1978 ereburger. Hijschaakte in de jaren veertig van de vorige
eeuwmetde latere lM ConstantOrbaan in hetsanatorium. Adrievan derWilligen kwam vaakop bezoek.
Uiteindelijk volgde Buddingh'Adrie rond 1952 naar schaakclub Dordrecht. Hij speelde zich snel in het eerste
team dat toen net KNSB speelde. ln 1958 won hij met een 100% score een sterke groep op de
bondswedstrijden in Kunstmin in Dordrecht. Schaken bleek voor Buddingh' meer te zijn dan een vorm van
vrije tijdverdrijf of een denksport. Het inspireerde hem tot gedichten & o.a. het TV programma Poets. De
Dordtenaar was op schaaktoernooien zoals lnterpolis in Tilburg een vaste (ere) gast. Wereldkampioen A.
Karpov bezocht eens Dordrecht om bij Buddingh'gast te zijn. Hij overleed in 1985 op 67-jarige leeftijd.

7. Donk van Henk ir. (hoofdklasser DD; vanaf '1954 Dordrecht). Van 1920 - 2007. ln KNSB - bestuur lid van
verdienste en commissies vanaf 1948, o.a. secretaris, vicevoorzitter. Hijwas meermalen finalist NK, speelde
mee in het Nederlandse team en klopte bij DD regelmatig grootmeester J.H. Donner. Als leraar aan de Dordtse
HTS ging hij vanaf 1955 spelen voor Dordrecht 1 en maakte 45 jaar als KNSB - speler vol. Hij was net als Pank
Hoogendoorn 12x kampioen van de stad. Hun onderlinge partijen verschenen in een speciale uitgave van SCD.
Hij was vicevoorzitter van de Dordtse sportraad (1970-1982) en even locale D66-voorzitter in de Mierlo - tijd.
Namens de KNSB huldigde hij in 1961 als kampioen van Dordt Pank Hoogendoorn, die open kampioen NK
werd met de legendarische uitspraak: ,,Als de vicekampioen van Dordrecht al open kampioen van Nederland
kan worden, hoe sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn !".

8. Dwars geb.v.d. Wetering Conchita (Dordrecht). Al lang de sterkste damesschaakster in de Drechtstreek.
Ze deed vier keer mee aan het NK - dames en speelde interlands. Conchita is een sympathieke schaakster en
een voorbeeld voor schaak PR. Daarom organiseerde schaakclub Dordrecht in 1978 (tgv negentig jarig bestaan)
in het Dordtse historische Hof de halve finale NK - dames om haar een kans te geven zich te plaatsen voor NK
dames. ln 1980 organiseerde de denksportcommissie de tweede halve finale NK dames in Dordrecht in het
toenmalige denksportcentrum huize Johanna aan de Groenmarkt. ln 2009 40 jaar lid van sc Dordrecht en ter ere
daarvan een toernooi met de damestop van Nederland. ln externe teams van Dordrecht bekend om haar
vechtlust en lange partijen. Topscoorder van het in 2003 gedegradeerde Dordrecht 2 in de Prom.klasse RSB.
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Jaap Bakker / Hans Berrevoets / Anton v Bokhoven / Gerard Braat / Cees Buddingh / Henk v Donk / Conchita Dwars / Jan Flach / Johan vd Griend

ArievanHeeren/PankHoogendoorn/JohnJanssen/LeoJansen/SjoerdKelder/AndreKarbaat/VictorKoppelaar/PetervdLaars

CorOliemans/PietPluymert/NRoodenburg/TonSlagboom/Adri &HenkTimmermans/JW Versloot/TonWemmers /Adri vd Willigen

ceenfolo's:slofelBakker/HG¡ttay/AHord¡jk/ cKemper/WKlootwük/cvLaatum/JOrbaen/JW Sjoerdsma /HSnoeck /JVerkerk/J Vos/HWerlhe¡m /GWWesselmen/HvWijngaarden

9. Flach Jan, (Dordrecht) Wedstrijdleider. voorzitter en erelid SCD. Lange tijd een beeldbepalend bestuurslid
geweest;zijn sociale benadering werd de Jan Flach methode. ln 1978 speelde hijeen centrale rol bijde
festiviteiten rond het negentig jarig bestaan van Dordrecht. ln 1988 gaf hijveel energie aan de organisatie van
de viering van het eerste eeuwfeest van SCD. Hijwas grondlegger van het eerste grootmeestertoernooi IBM
Dordrecht. Tijdens zijn periode groeide SCD tot 150 leden, terwijlGroothoofd even tot 100 leden kwam.
Dordrecht 1 vliegt in één ruk naar de 1e klasse KNSB door in 1981 de Variant - Breda met 6,5-3,5 te verslaan
KNSB - voorzitter van de jaren tachtig, H.A. Wille, typeerde Flach als een energieke voorzitter van een
toonaangevende vereniging in de schaakorganisatie. lnmiddels 82 en nog immer nauw betrokken bij de club.

10. Giltay. H.J. (Dordtse Schaak Club, DSC). Eerste voorzitter DSC. (1888)

'11. Griend, Johan van de (Dordrecht). Alom vertegenwoordigd. huidige functies o.a. Teamcaptain
Dordrecht 2 in de Promotieklas RSB, secretaris Stichting tot bevordering van de schaaksport.
(NB: Johan staat (nog) niet op de RS8-srTe, maar is op persoonlijke titel toegevoegd - schriiver dezes)

12. Heeren Arie van (Dordrecht)Wedstrijdleider RSB (bestuurslid). Mede organisator Massakamp
Rotterdam -Amsterdam tezamen met o.a. Ton Slagboom. Veel bezig met andere hobby: hardlopen.

13. Hoogendoorn Pank (Dordrecht): Vele rollen voor het Dordtse schaken actief: vicevoorzitter, clubblad -
hoofdredacteur, bibliotheek, schoolschaak, eerste teamleider. (1948-1983). Vanuit Haarlem kwam hij in 1947
als 25-jarige in Dordrecht wonen als leraar van het Chr. Lyceum. Aan het begin van de jaren vijftig behoorde hij
volgens het Tijdschrift van de KNSB tot de aanstormende jonge talenten in Nederland. Hij won vaak toernooien,
zeker op snelschaak gebied, zoals het openkampioenschap in Zevenbergen. ln Dordrecht werd vanaf 1954 Van
Donk zijn belangrijkste concurrent met als goede derde Leo Jansen. Op zijn erelijst staat 2x het open
kampioenschap van Nederland (1961 en 1963) en hij was ook 2x keer finalist in het Nederlands kampioenschap.
ln het Engelse Hastings was hij succesvol. Hoogendoorn was de enige Nederlandse speler, die op het bord
wereldkampioen M. Botwinnik versloeg in 1963 in de Elsevier- klokseance, wat toen een regelrechte sensatie
was. Hijgaf leerlingen schaakles op het Lyceum. ln 1978 won hij nog met gemak het Bombardontoernooi, de
voorloper van het latere openkampioenschap van de Drechtstreek. Hoogendoorn - van Donk, 80 partijen heeft
een prominente plek in de bibliotheekvan SCD. Na langdurige Parkinson overleden in 1999.

14. Hordijk A. (Dordrecht, daarvoor DSC). Erelid voor zijn verdienste voor de schaaksport in Dordrecht.



15. Jansen Leo (Dordrecht, Sliedrecht)voorzitter Dordrecht, erelid SCD en Sliedrecht. Hijbegon in 1945 op
17-jarige leeftijd met schaken bij ODI en was daar materiaalcommissaris. Hij speelde een belangrijke rol bij
de fusie ODI - DSC tot SCD (1951). Leo Jansen behoorde tot de oprichters van de eerste Nederlandse
jeugdschaak kommissie in 1951 in Dordrecht. Met andere leden van Dordrecht speelde hij een centrale rol in
1958 bij de bondswedstrijden in Dordrecht. Won daar en-passant de reservegroep. Hijwerd 5x kampioen
van Dordrecht in het tijdperk dat clubgenoten Van Donk en Hoogendoorn tot de Nederlandse (sub) top
behoorden. Speelde in Hastings. ln januari 1966 speelde hij voor het eerst zijn Jansen - systeem tegen Den
Ouden (Charlois). Later werd dat verder ontwikkeld met steun van Sliedrechtse schakers. Vanaf 1996 is het
systeem De Leeuw genoemd, best verkochte amateurboek in Nederland. lnternationaal 'The Lion'.

16. Janssen John (Groothoofd / Dordrecht), penningmeester, jarenlang teamcaptain Groothoofd 1, (1979-
2001). Eén van de drie ereleden van Groothoofd, dat in de eerste klas KNSB kwam. Teamcaptain Dordt 3,
dit seizoen in de eerste klas RSB beste prestatie ooit. Gerespecteerd lid kascommtsste.

17 . Ka¡baat Andre (BarendrechUDordrecht) sinds 2010 actief lid SCD en organisatie snelschaak marathon.

18. Kelder Sjoerd (Dordrecht) Extern Wedstrijdleider (1988-2010). Onmisbare drijvende kracht in de club.

19. Kemper Gerard (Dordrecht) . Hijwas in 1978 de eerste kampioen van de stad Dordrecht na een tijdperk
van pakweg dertig jaar van titels voor Hoogendoorn/Van Donk/Jansen. Te jong overleden nachtwaker.

20. Klootwijk Willem (Dordrecht) Secretaris. Bestuurlijk ook bij ODI (1948-1984). Haalde tot zijn eigen
verrassing in 1974 finale Dordts kampioenschap. Koninklijk onderscheiden

21. Koppelaar Victor (Groothoofd, Dordrecht). Voorzitter Groothoofd, lange tijd redacteur Groothoofdstuk,
drijvende kracht achter snelschaak marathon in Dordrecht.

22. Laa¡s vd Peter (Dordrecht). Een echte plezierschaker, die het spel gewoon leuk vindt en dat uitdraagt.
Jarenlang adjunct geweest en belangrijk als co - sponsor/medewerker van de snelschaak marathon.
Peter verzorgt, ook met een hapje en drankje, al bijna 20x een openlucht - toernooi (weer of geen weer) in

september: dat heet heel vanzelfsprekend Het Peter vd Laarstoernooi Als vorm van schaakpromotie
regelde hij zelfs toernooien aan de Krommedijk in eigen tuin en de buren stonden dan graag hun tuin af.

23. Laatum van Gozewijn (Groothoofd, Dordrecht, Rotterdam). Eerste FIDE - meester uit stad Dordrecht
Na een korte periode in België gestopt met wedstrijdschaak.

24. Oliemans Gor (Papendrecht, Groothoofd, Dordrecht). Allerlei schaakrollen zeker bij Dordrecht, zoals
ook clubbladredacteur. Verder penningmeester en secretaris.

25. Orbaan Johan (Dordrecht). Grondlegger/organisator Europees jeugdkampioenschap (Niemeyertoernooi) in
de jaren zestig in Groningen. Hijwon in 1968 als enige van Korchnoiin een klokseance tgv 80 jaar SCD. Hij
werd als AMRO - directeur Nederlands schaakkampioen bij DE bank en zorgde dat Dordrecht werd opgenomen
in het circuit van de V. en D. simultaans. Orbaan had groot gevoel voor de waarde van schaakpromotie onder de
jeugd. Zijn plotseling overlijden rond 1969 stond met Groningen vergelijkbare initiatieven in Dordrecht in de weg.

26. Pluymert Piet (Dordrecht, Groothoofd). Hij werd eerst twee keer jeugdkampioen worstelen van
Nederland, maar koos aan het einde van de jaren zestig toch voor de schaaksport. Pluymert was de eerste
jeugdspeler rond 1972, die doorbrak in Dordrecht 1. Daarvoor was het jarenlang een team van oude cracks.
Hij was van groot belang voor de doorstroming van de jeugd naar Dordrecht 1. Piet Pluymert werd bestuurlijk
bij Dordrecht in allerlei rollen actief .ln 1972 vestigde hijeen wereld - uurrecord schaken in sociëteit Bibelot
met Hans Berrevoets, Co Sterrenburg en Hans Broekhuijzen. Pluymert heeft veel teams als teamcaptain
gediend. Dit seizoen steunpilaar van het kampioensteam Dordrecht met liefst 4 uit 5.

27. Roodenburg Nicolaas (Dordtse Schaak Club, DSC). Eerste secretaris en grondlegger van club, die uit
schaaksociëteit ontstond. Hij treedt ook als een soort sponsor op en gaf de eerste periode de club aan de
Wolweversh aven 7 onderdak. (bron ju bileu m boek Dord recht honderd jaar).

28. Sjoerdsma J.W. (Dordrecht) jeugdschaak kommissie, bestuurslid schaakclub Dordrecht, De Dordtenaar
schaaktoernooi. (1955-1980) Kampioen Bergen op Zoom 1953.



29. Slagboom Ton (Dordrecht, Sliedrecht) Allerlei bestuurlijke schaak- en clubbladzaken, zowel bij
Sliedrecht als SCD. Teamcaptain / coach van Sliedrecht 1, Dordrecht 1 en 2. Mede grondlegger regionale
denksportcommissie in de zeventiger jaren (secretaris). Hijzorgde in Sliedrecht rond 1980 voor
schaaksuccessen van Paul's Tapperij en was betrokken bij de Dordtse Bombardon, het Oranjedag toernooi
en het KvD. Ton was ook belangrijk voor het succes van het openkampioenschap van de Drechtstreek
(Fokkertoernooi) samen met zijn beste vriend Adrie Fiole Als secretaris en PR een rol in de viering van het
eerste eeuwfeest in 1988. ln Sliedrecht 1 schreef hij historie, toen het mobieltje van zijn tegenstanderafging
tijdens de partij. Hierdoor ontstond landelijk debat en veel aandacht in de media. Vanaf 2010 lid Sportraad
Dordrecht en vanaf 2012 adjunct in bestuur schaakclub Dordrecht.

30. Snoeck Henkemans (Dordtse Schaak Club), secretaris/penningmeester jaren 1920 - '1930.

31. Timmermans Adri (Dordrecht). voorzitter van de schaakclub na het tijdperk Jan Flach. ln hart en nieren
schaakstimulator vanaf 1978. De vader van topspeler Mark is altijd vernieuwend met de schaaksport bezig
Hij mag de grondlegger worden genoemd van de snelschaak marathon, met nu de status van KNSB -
topsnelschaaktoernooi om de open NK titel. De internationale bezetting van het supertoernooi is uniek voor
Nederland. Het is moeiteloos het sterkste één - daags toernooi soms van (West) Europa. Het maximaal
aantal deelnemers is beperkt tot 200 Vanaf het begin laat Adri op een nieuwe wijze de computer het werk
doen met presentaties op schermen. Dit concept hoort helemaal bij het imago van het toernooi en
ontdekkingen van Adri worden ook elders toegepast Dit kan alleen door teamwerk door sleutelfiguren vanaf
het eerste uur (oa Koppelaar, Versloot). Adriwas ook jarenlang betrokken bij het Stem van Dordt
pinkstertoernooi en bij het eeuwfeest van SCD in 1988.

36. Wemmers, Ton (Groothoofd, Dordrecht), secretaris, voorzitter, schaaklid sportraad (1986-2010).
Man achter periode CIOB /Groothoofd. Na korte afwezigheid weer extern uitkomend voor sc Dordrecht.

37 Wertheim Hans (DD, Dordrecht) Man achter succes in jaren zeventig schoolschaak Johan de Witt
Gymnasium. Enige Dordtenaar die eens, in jaren twintig van de vorige eeuw meedeed aan schaakolympiade.
ln jaren dertig vorige eeuw drie keer officieus openkampioen van Nederland. Hij maakte de revolutie live mee
in 1917 in Rusland (is broer van prof. Wertheim).

39. Wijngaarden, H. van (ODl Dordrecht) Hij was geen sterk speler maar een tientaljaren een trouw en
ijverig lid. Speelde in het tweede tiental in de 2e klasse van de R.S.B. Hij kwam om bij het bombardement
van 14 oktober 1944.

40. Willigen AdriA. van (Dordrecht, voorfusie in 1952van ODI) Erelid schaakclub Dordrecht. Hijteltde
meeste ,,dienstjaren" bij de Dordtse club reeds van ruim voor de tweede wereldoorlog. Hijwas belangrijk voor
de schaakontwikkeling van de Dordtse ereburger en dichter Buddingh'. Van der Willigen bezocht regelmatig
Buddingh' in sanatorium Zonnegloren. Zijn eerste schaaksucces was in 1937 het jeugdkampioenschap van
Dordrecht en dat leverde de leerling van de gemeentelijke HBS toen een half jaar gratis lidmaatschap van
ODI op. Met 91 jaar nog in Dordrecht 4 als kopman actief !

Adri bij ODI

llo 1.



PARTIJEN

Er zijn door vele clubleden opmerkelijke partijen gespeeld, allen op hun eigen niveau.

Uiteraard zijn er nog velen te memoreren, zoals in dit blad enkele partijen zijn opgenomen van Arnold
van 't Hof (Dordrecht 1988) en Leo Jansen (Hastings 1958). De oudste in het archief van de SCD is
er een uit 1929 tussen J.Vos en Linders. Het nivo is, met alle respect, dusdanig dat het twijfelachtig is
of ze nu een pionnendiploma gehaald zouden hebben. Of is het romantisch schaak?

Extra mooi is het als de 'zwakkere' zijn sterkere tegenstander beentje kan lichten en dat lukt
soms goed in een simultaan of klokseance. Onderstaand uitgelicht zijn 2 remises tegen Raoul
Capablanca in 1931 en Dr. M.Botwinnik door resp. ex-secretaris J.F.de Regt en P.Hoogedoorn
Van Pank vinden we in zijn mega collectie ook nog eens een remise tegen Anatoli Karpov 1916.

In Memoriam Drs. J,F. de Regt

Vier augustus 1 995, de dag voor zijn
Slste verjaardag overleed ons clublid

J.F. de Regf,

Re$ was een sterke schaker, hoewel
de meeste clubleden hem niet kenden

omd4t hij geruime tijd ziek was.

hrj lid werd var onze club (begn

50) betekende dat een aanzienlijke

vanhet eerste tiental Zijn
wæ hem vooruitgegaan, o.a omdat

in een simultaan de oud-wereld-
Capablanca remise wist af te

Door zijn werk als coffector
het Do¡dtse Christ. Lyceum en later

fector aan het Rotterdams Lyceum,

hem vaak de tijd om aandacht

het schaken te Schenken Hiema

de partij van hem tegen

wensen zijn wouw en kinderen veel

om dit verlies te dragen

Zestienjarige Jan de Regt (zu,art) weerstond

wereldkampioen Capablanca (wit)

partij 30 van de simultaansé¿rce, georganiseerd

door de "TelegraaP' en "De Courant Het
Neuws van den Dag", in de militiezaalte
Amsterdam, op I augustus 1931
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Remise op bevel van Capablanca"

Zwatl: P. A. Hoogendoorn

Wit: Dr. M. Botwinnik
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TOERNOOIEN

Iets waar Dordrecht zeker goed in is geweest en nog is, zijn de meerjarige toernooien

Vanaf de zestiger jaren is een traditie ontstaan vanuit de feestdagen Pasen, Pinksteren en
Koninginnedag naar o.a. 1-daagse snelschaaktoernooien zoals de feestdag georganiseerd en
gesponsord door Peter van de Laars tot aan het Open Nederlands snelschaak kampioenschap
met internationale toppers, georganiseerd door de Stichting tot bevordering van de schaaksport
in Dordrecht onder eminente leiding van Adri Timmermans en steunpilaren Ben Sitton, Jan
Willem Versloot, Johan v.d. Griend, en de inmiddels daarmee gestopte Victor Koppelaar.

Hieronder een overzicht van de toernooien, soms zeer beknopt i.v.m. het ontbreken van
informatie, soms uitgebreid mede dankzij Toms schaakboeken, de Dordtse historicus Hans
Berrevoets (ex Dordrecht / Groothoofd, nu DWD) en archivaris/statisticus Ton Slagboom.

1.* Pasen
2.* Oranjedag
3.* Pinksteren
4.* Kamp.van Dordrecht
5.* Kamp.van Dordrecht
6.* Multitempotoernooi
7.* Peter van der Laars
8.* Open NK snelschaak
9.* Pank Hoogendoorn

rapid
snel
rapid
gewoon
snel
snel-rapid
snel
snel
rapid

1951 -
1963 -
1985 -
1982 -
t99l -

2007 -
1991 -
1996 -
2006 -

r976
r999
r994
r999
1998
2009
heden
heden
heden

25x
35x
10x
12x
8x
3x

19x
15x
8x

Plus impressies rond zusterstad Hastings en onze clubleden Cees Buddingh / Conchita Dwars.

I.PAAS toernooi
Helaas helaas, tientallen jaren zijn door een opruimwoede verdwenen. Spitten in clubbladen
dan maar. Dat levert in de 50-er en 60-er jaren niet gek veel op want als er al over geschreven

werd ging dat vaak over de zaal en zo. Af en toe staat er een uitslag. Het toernooi start in 1951

-1955 het toernooi wordt gehouden in de Americain met 40 senioren en27 junioren.
-1958 bijna 90 deelnemers. Citaat: de l5-jarige Joost Felkers ontvangt een nuttig schaakboek.

-1962 gaat het toernooi over n¿rar een 3-daagse onder leiding van toernooitijger J.V/.Sjoerdsma.
-1964 boven de 100 deelnemers. P. Dekker uit Rotterdam wint een paar jaar achter elkaar.
-1973liefst 120 deelnemers in 20 groepen. Winnaar Prof. P. de Haan voor Drs. T. den Kate

(let op de titels , zo ging dat toen). Beste Dordtenaar: Rob Jonkers. Teamprijs: Sliedrecht.
Opvallend is dat de derde avond er nog 40 snelschakers bijkwamen: Het Fischer-effect!

In I976 houdt blijkbaar de sponsoring van de Dordtenaar en daarmee het Paastoernooi op.

2. ORANJEDAG TOERNOOI
Het is al een lange traditie dat op 30 April elk jaar de schakers uit de regio bij elknar komen
om in gezellige sfeer te snelschaken om prijzen in natura die ter beschikking gesteld werden
door het Oranjecomité. Niet alleen clubschakers moor ook 'huis-, tuin-, en keukenschakers'
stappen dan bij Schaakclub Dordrecht binnen om gezellig mee te vluggeren. De meer
geroutineerde snelschakers komen in een aparte groep tegen elkøar uit. Mindere goden worden
naar speelsterkte ingedeeld en groot en klein vermaah zich opperbest. Het Oranjedag toernooi
betekent voor iedereen een ontspannen ochtendje schaken. Alleen de toppers nemen het echt
serieus, maar ja, zo zijn ze ook toppers geworden. Bron: Jubileum / Toernooiblad 1988



Vroeger bestond er in de stqd Dordrecht een trqditie van schaken op Oranjedag. Terwijl het
muziekkorps door de wijken gingen, trokken de schakers naar de kantine van de

landbouwschool aan de Oranjelaan of naar welke andere zqal dan ook. Het locale Oranjedag
comité had op een gegeven moment blijkbaar geen geld meer over voor het schaken en na
enkele comebaclæ lijh oranjedag schaak van de kalender te zijn verdwenen. Vergane glorie
heet zoiets ookwel. Bron: V/D 1998

Het is nu 2013 en inmiddels al l4 jaar geleden dat we het laatste Oranjedag toernooi in
Dordrecht hebben kunnen spelen. We kunnen dus alleen maar teruggrijpen op ons archief dat
helaas in de tijd dat vooral J.W. Sjoerdsma het organiseerde van 1963 - 1984, grotendeels
verdwenen is. Daarna heeft Ton Slagboom een grote rol gespeeld als initiatiefnemer (dan weet
een ieder dat er in ieder geval veel op papier bewaard is gebleven), en Arie van Heeren als
organisator. Die periode tussen 1985 - 1990 kenmerkte zich door een forse groei in het aantal
deelnemers en tevens de kwaliteit daarvan. Wie zou niet schakers als meester Piet v.d. Weide
(Amsterdam), wereldkampioen correspondentieschaak Gert Timmennan (Rotterdam) en zelfs
de toenmalige jeugdkampioen van Nederland Loek van Wely op zijn toemooi willen hebben?
Voeg daarbij dat toen alle (met de nadruk op alle!) Dordtse cracks meededen zoals de

toernooiwinn¿urrs Henny Radenborg(70-er jaren), Bert van Antwerpen, Arnold van't Hof
(koning van de 80-er jaren) , Gozewijn van Laatum, Xander Wemmers en Ton Slagboom
(allen 90-er jaren). De laatste won in 1985 tijdens het 100-jarig bestaan van het Dordtse
Oranjecomité (hoe mooi als toenmalige organisator) en speelde daama alle toernooien mee
(totaal 100 potjes!) tezamen met ons befaamde snelle clublid Piet Pluymert.

En zoals gezegd: ze kwamen allemaal voor een 'appel en een ei'
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Ook hier voor de statistici de top-l0 van 1985 - 1999 (helaas daarvoor geen gegevens):
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Piet v.d. Weide
Gozewijn van Laatum
Karel v.d. Weide
Arnold van 't Hof
Martin Roobol

Gert Timmerman
Johan Quist
Ron Hofman
Xander Wemmers
Ton Slagboom

A'dam
SCD

A'dam
SCD

R'dam

R'dam

R'dam

SCD

Dordt
SCD

76%

73%

680/o

67%

66%

66%

65%

64%

63%

60%



3. PINKSTERTOERNOOI

De Schaakclub Dordrecht heeft een reputatie opgebouwd met de organisatie van toemooien op
feestdagen. Van oudsher was het Paas-Schaaktoernooi onder leiding van de heer Sjoerdsma
(alweer hij; zie Jeugd / Oranjedag - niet voor niets in de Rotterdamse ABC opgenomen) een

feestelijke ontmoeting met oudleden en vele regiospelers.

Van 1985 - 1994 heeft 10x het Pinkstertoernooi plaats gevonden, dankzij de financiële steun van
De Stem van Dordt. Dit rapid toernooi trok zoveel schakers dat de aula van de CSD (toenmalige
kantine van de school) bijna te klein werd. Gestart met 140 deelnemers werd het al een jaar later
noodzakelijk om een limiet van 160 in te stellen. Daarbij konden we menig meester begroeten,
waaronder ook zuiderburen.

De organisatie is met behulp van een IBM computer natuurlijk perfect geregeld, want in
tegenstelling tot het Oranjedag toernooi wordt er op het Pinkstertoemooi veel serieuzer geschaakt.

De partijen duren vijftig minuten en er kan dus wat langer nagedacht worden. Maar het mes komt
nooit op tafel en ondanks de hoge geldprijzen wordt er fair en sportief gespeeld.

Bron: SCD 1988

Er werd ieder jaar gestreden in 4 groepen van 40 deelnemers, een korte impressie daarvan:

Groep A: Winnaars Frans Cuypers, Dick de Wit, John van Baarle, Gert Timmerman, Jeroen

van Heste, Marcel- en Jeroen Piket, Bas v.d. Plassche.

De Dordtenaren konden nooit echte potten breken, hetgeen de forse ELO deelname

alleen maar bevestigd. Alleen Koos Abee en Henny Radenborg (voormatigH Naaktgeboren)kwamen met
4 uitT op een 10" plek in de eindrangschikking terecht.
Grappig te melden: de 'Dordtse' dammer Jannes van de Wal deed ook soms mee en niet slecht!

Groep B: Blijkbaar wel een groep die bij uitstek geschikt was voor de Dordtse schapenkoppen.
Liefst 4x werd er gewonnen door Berend Eikelboom, Koos Abee, Conchita Dwars en Ton
Slagboom; de laatste zelfs met 7 uit 7 : l00o/o ! Ook waren er podiumplekken voor Johan v.d.
Griend, Henny Radenborg, Xander Wemmers en Ron Ditmer.

tet .røta.&a rø fu
Øordrecht



Groep C en D: Of we deden bij voorbaat al niet mee of we waren gewoon niet goed genoeg,

maar in geen enkel jaar viel er een ere - plek te noteren voor de Dordtse spelers.

Het tiende en (voorlopig) het laatste toernooi kenmerkte zich door een Hoofclgroep met de oud-
winnaars aangeluld met Gozewijn van Laatum. Deze speciale editie wint Erik Knoppert.

4. KAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT

Werd vroeger om het stadskampioenschap gestreden door een aantal Dordtse verenigingen,
meestal D.S.C. en O.D.I (vaak ook P.T.T.), na de fusie werd Schaakclub Dordrecht de enige
vereniging. De strijd om het kampioenschap van Dordrecht werd een interne aangelegenheid.
Jaarlijks h,vam een vqn onze wethouders de ere - medaille uitreiken. Sinds er weer fwee
schaakverenigingen in Dordrecht zijn vanaf 1978 is het niet ieder jaar gelukt een echt toernooi
om het stadkampioenschap van de grond te lcrijgen. Maar de vele malen dat het wel lukte
waren sportieve hoogtepunten. Bron: Jubifeunbfad sCD 7988

Het succes vond zijn hoogtepunt in 1994 I 1995 toen er zelfs prachtige aparte edities over het
Kampioenschap van Dordrecht verschenen. Daaruit een bloemlezing van de historie K.v.D.
geschreven door, daar is hij weer, Ton Slagboom. Het blijkt geen eenvoudige opgave om de

oude clubbladen door te worstelen en ontbrekende informatie alsnog te verzamelen.

\ Het is de heetste zomer sinds mensenheugenis. Apathisch hang je in de tuinstoel aan alles behalve schaken

te denken, De telefoon gaat en in een vlaag van onnqdenkendheid neem je op. " Met Rene " klinkt het. Even
denk je Allo, Allo? maar dqn weet het: De l4/inter in de zomer, dan moet er wot gebeuren'

* 1983 gebeurt het dan echt: een primeur.
Een commissie van Dordrecht (Jaap Bakker / Jan Flach) en Groothoofd (Dick de Jong / John
Janssen) organiseren een toernooi met 18 spelers in de Bombardon, de huidige Merz. Daarvan
zijn er 12 van de SCD en 6 van Groothoofd. Helaas vergeet men eventuele 'huisschakers'...
Winnaar wordt 'sluipmoordenaar' Ron Hofman, die daarvoor in een barcagevan2 partijen nog
moet afrekenen met Jan Willem Versloot (toen uitkomend voor Groothoofd).

* 1984 wordt het tweede toemooi gespeeld in het Hof.
Wederom wint Ron Hofman, nu op weerstandspunten, van 'Groothoofder' Victor Koppelaar
Qua ambiance, organisatie en het ontbreken van wanklanken een waarlijk toptoernooi.
Uit het clubblad 'Groothoofdstuk' komen de volgende karikaturen van de Dordtse nestors:

* 1985 is dezelfde opzet in het Hof. û
Bert van de Linden wint namens Groothoofd op weerstand; runner-up is Henk van Donk.



Jammer genoeg is er gekrakeel, waardoor op het laatste moment Henk Rietdijk namens Fokker
nog in mag vallen. Hij scoort toch nog een halfie. De commissie met de 'geweldige Jan Flach,
de meesterlijke Adri Timmermans en grootheid John Jønssen'weet niet meer hoe nu verder..,

* 1986 komen SCD en Groothoofd er niet samen uit.
Op initiatief van Ton Slagboom komt er een politiek compromis: De hoogst eindigende
Dordtenaar in het Fokkertoernooi wordt kampioen en dat is toekomstig meester Gozewijn van
Laatum. Het kan slechter.

* 1987 is er zelfs een geheel 'privé' toemooi.
Ton Slagboom vindt een sponsor en er wordt in de Dolhuysstraat een gesloten 6-kamp
gespeeld. Ron Hofman wint voor Ronald Haring (Groothoofd), Arnold van 't Hof, Piene
Smeets (Groothoofd). De beide nestors Leo Jansen en Henk van Donk sluiten de rij.
Het lijkt op het eind van een historische generatie en het begin van een nieuwe.

* 1988 het 100-jarig bestaan van SCD. Groothoofd wil een 2-kamp. Er gebeurt niets

* 1989 hetzelfde laken eenpak

* 1990 zijn2jongeren Remco van Vaalen en Berend Eikelboom het zat.Er wordt bij
Groothoofd gespeeld met de slotavond in het gezellige café de Vrijheid.
Winnaar wordt Henny Radenborg op weerstand, voor Xander Wemmers (Groothoofd).

* l99l-I993 geen toernoor
Waarom het drie jaar lang niet meer doorgaat mag de bekende Joost (niet Felkers) weten.
Diverse bestuurswisselingen bij beide clubs spelen daar wellicht een rol bij.

* 1994 een matig bezef 7'K.v.D.
Ondanks de inspanningen van de organisatie vanuit de Sportraad en de sponsoring bleken veel
toppers geen tijd of zinte hebben. Winnaar met straatlengte voorsprong wordt Henny
Radenborg die daarmee een reisje naar zustergemeente Hastings wint. Daarover meer elders.
Er komt wel een prachtig blad uit dankzij Rene de \ilinter, Remco van Vaalen en Adrie Fiole
Daarin melding dat er deze keer spelers van SCD, Groothoofd en De Willige Dame meededen.

* 1995 dezelfde formule in de Schakel, speellocatie van voormalig Groothoofd)
De organisatie bleef enthousiast en met name voorzitter Victor Koppelaar gooit er extra
energie en sponsoring tegenaan. Resultaat: Meer deelnemers en sterkere spelers. Hulde.
Winnaar wordt Remco van Vaalen, later aangevuld ex aequo met Victor Koppelaar.
Er blijken namelijk fouten in de indeling en met name in de weerstandspunten te zitten;
vandaar. Voor de tweede keer komt een blad uit met alle partijen; een heel werk in die tijd.
Opvallend: achter de namen van de spelers staat de club niet meer vermeld!

* 1996; Geen clubblad terug te vinden. Gozewijn van Laatum wint voor Berend Eikelboom

* 1997 sterk bezet
Gozewijn van Laatum ontvangt weer de beker op weerstand voor Arnold van't Hof.

* 1998 gelijk met WK voetbal
En 3 op 1 rij voor Gozewijn van Laatum voor Remco van Vaalen; verslag Rene de Winter.

* 1999 gaat bergafivaarts
Met slechts 18 deelnemers wint Gozewijn van Laatum weer met Bert v.d. Linden als tweede.
Op Berend Eikelboom en Remco van Vaalen na blijven de topspelers thuis (nu geen voetbal).



Met het intreden van het Millennium hield ook het K.v.D. op. De top-10 van de 12 toernooien:

1. Gozewijn van Laatum
2. Ron Hofman
3. Wijnand den Dekker
4. Remco van Vaalen
5. Henny Radenborg
6. Berend Eikelboom
7. Arnold van 't Hof
8. Bert v.d. Linden
9. Mark v.d. Kraan

10. Piet Pluymert

1. Arnold van't Hof
2. Gozewijn van Laatum
3. Bert v.d. Linden
4. Xander Wemmers
5. Henny Radenborg
6. Remco van Vaalen
7. Wijnand den Dekker
8. Berend Eikelboom
9. Piet Pluymert
10. Dirk Pulles

84%
73%
7t%
70%
68%
66%
64%
63%
60%
59%

5x winnaar
3x

lx
2x

1x

Berend, bijna altijd sterk

Zeer speciale vermelding: Koos Abee speelde vrijwel alles mee, ruim voor Henk van Donk.

Wie zou zich geroepen voelen om deze toch prachtige historie ondanks alle 'ups en downs' in
de naaste toekomst te gaan organiseren? Natuurlijk is Groothoofd inmiddels weer 1 met
Dordrecht, maar met de Willige Dame EN de vele goede Dordtse huisschakers erbij zou dat
toch een mooi affiche op kunnen leveren.

U leest het in 2038.

5. SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN DORDRECHT

In de negentiger jaren werd dit kampioenschap georganiseerd door de 'Sportraad werkgroep
schaken', wederom een initiatief van enkele enthousiastelingen die gewoon hun gang gaan.

Het is een in deze regio bekende werkwijze, waar de RSB wel eens jaloers op geweest is.

Mede dankzij de steun van de Gemeente Dordrecht werd er tijdens Dordt Monumenteel
gespeeld in de schitterende locaties van Het Hof en Het Raadhuis.

Ook hier zijn weer niet alle uitslagen terug te vinden, maar een globale top 10 van die jaren ziet
er ongeveer zo uit:

82%
80%
77%
76%
72%
6s%
62%
6t%
s9%
55%

Huidige jeugdtrainer SCD
Gestopt met clubschaak
Idem
Actief in Utrecht
Gestopt met clubschaak
Kopman Willige Dame
Nu in Dordrecht 1

Idem
Idem
Idem

Van Dirk Pulles is leuk om te zien dat hij vanaf l3-jarige (!) deelnemer ieder jaar consequent
meer punten sprokkelt. Het bekende 'wie de jeugd heeft....' gaat voor Dirk zeker op.

Later meer over deze stippeltjes, zijnde de toekomst.



6. MULTITEMPO TOERNOOI

In de eigen Hans Petri school werd enkele jaren een behoorlijk gesponsord toernooi
georganiseerd met een aparte formule: De eerste ronde echt snelschaak in 5 minuten,
daarna het tempo vertraagd tot aan 25 minuten in de 7' slotronde.

* In2007 wint Erik van den Doel voor 43 andere deelnemer, waaronder niet al te veel
clubleden. Daarvan eindigt Melvin Holwijn het hoogst met een l6'plek.

* In 2008 zelfs Franse deelname: Tigran Gharamian wint; Mark Timmermans wordt 8e

* Tigran Gharamian haalt weer de hoofdprijs in 2009. Van de 36 deelnemers zijn er 5
grootmeesters. Hoogst eindigende eigen clublid Henk Timmermans wordt verrassend 13':

7. PETER van der LAARS Toernooi

Als er iets past bij de SCD is het wel dit jaarlijkse feestje dankzij de impulsen, zowel
organisatorisch als financieel, van onze schildersfamilie van de Laars. Zobegon het (?!)

' De heer Evert van der Laars (links) bezig met het wegbrengen van een vrachtje voor villa
DomoRico in 1930. Evert wos zaqgselhandelaar, autobanden-vulcaniseerder en expediteur.
Hij verkocht qan bakkers, slagers, palingrokers en de asfaltfabriek. Zijn pakhuis stond in de
Suikerstraat en zelf woonde hij in de inmiddels verdwenen Looierstraat'

Geen wonder dat Peter jarenlang algemeen adjunct in het bestuur is geweest en nog superactief is!

*1991. Het echte schaakbegin in Dordrecht was in Mei op het terras van de Klandermuelen.
Uit het clubblad halen we deze anekdote, opgetekend door redacteur Rene de Winter:



- Een meisje van een jaar of zes (naschrift: nu 28!?) keekverwonderd naar al dat gedoe
'Mqmmq is dat schaken?' De moeder sleurde het kind weg van de nvart-witte velden,
want voordat je het weet groeit ze op voor galg en rad.

De dag is ijskoud, treffend verwoord door Adri Timmermans:
'Dikke jassen, worme koffie en een flinke dosis humor en wilslcracht waren nodig'
Het toernooi is sterk bezet: Gozewijn van Laatum 1",2" Henny Radenborg, 3' Ron Hofman

*1996. Het tweede toernooi; geen gegevens in het clubblad. Alleen het weer: Stromende regen
Natuurlijk wint Gozewijn van Laatum.

*1997. Toernooi 3 werd weggeblazen door een soort wervelstorm. Er waren 26 deelnemers
(aan de start) en Gozewijn van Laatum / Rene de Winter worden winnaars. Rene de Winter:
'Overql op de grond lagen glasscherven, afgewaaide zonnebrillen en schaal<stukken. In een

hoekje zaten mensen met minder sterke zenuwen troost bij elkaar te zoeken. Een vrouw troostte
haar kind; er werd gesnikt. Iedereen was diep onder de indruk van de løacht van de elementen.
Het driedelíg pakvan Adrì Timmermans was doorweekt en zijn snor hing mistroostig naar
beneden. Gelukkig was zijn computer ondergedeh' .

*1998. Wilt U meer weten: Kijk op het prikbord.....!? Gozewijn van Laatum wint weer.

*1999. Het eerste lustrum en eindelijk een zomerdag blj de Klandermuelen. Bert van de
Linden wint voor zijnmaatje Gozewijn van Laatum. Remco van Vaalen wordt derde.

*2000. een nieuwe locatie. Geen gegevens in het clubblad. Het lijkt wat crisis bij de SCD.
Geen penningmeester (weliswaar door ziekte), geen adjunct, geen redactie, geen topspelers
(Gozewijn van Laatum en Berend Eikelboom bedanken als lid). Gelukkig wordt het eerste
nog gesponsord en op een grappige manier: 'Hoe Lang is een Chinees culinair feestbuffet'.

*200I. Wederom op een terras, nu op het Drie - rivierenpunt.
Henny Radenborg wint dik voor Piet Pluymert. De 26 deelnemers krijgen een B-Que erbij

*2002. Toernooi 8 speelde zich af op het terras van café restaurant Groothoofd.
En weer kwamen de hoosbuien, wat niet verhinderde dat de B-Que toch doorging.
Henny Radenborg werd afgetekend eerste voor Piet Pluymert en Koos Abee.

*2003. De verhuizing van Mei naar September pakt goed uit: mooi weer!
Piet Pluymert wint voor zoon Marcel en Melvin Holwijn.

*2004. Koos van Dalen maakt een prachtig boekje over het jubilerende toemooi enzljn
voorwoord is in zijn geheel typerend voor de sfeer, zowel toen als nu:

'De aanleiding voor het maken van dit boekje is het bekende Peter van der Laars toernooi.
Dat is inmiddels een goede en zeer gewaardeerde traditie, waarbij de inwendige mens zeker

niet wordt vergeten. Mogelijk is dit tiende toernooi de laatste; Peter is 65 geworden en zijn
schildersbedrijf zal ophouden te bestaan (P.5.: gelukkig heeft hij voor een zoon gezorgd).
Het is de leden bekend hoeveel Peter ook in andere opzichten voor de club doet. Zijn toernooi
is een must voor elke schqqklie/hebber pur sang. Voor de echte amateur dus. Peter zal zelf
onmiddellijk toegeven dat hij daar ook toe behoort: 'Hoger komen wij toch niet' zegt hij.
Niemand minder dan de enige Nederlandse wereldknmpioen Max Euwe zei het ooit zo:
'Het schaken is een tijdpassering en het mag van de beginnende speler niet teveel eisen'
En zo is het. Schakers mogen komen en gqan, het schaakspel bli¡'ft bestaan.
Ikwens iedereen veel plezier met dit boekie, dqt ik graag opdraag aan Peter van der Laars.'



De dag was fraai op het gezellige terras van Sybold. Henny Radenborg wint voor Piet
Pluymert en de weer uit Sliedrecht teruggekeerde verloren zoon Ton Slagboom.

*2005. Wordt gehouden in de eigen tuin en een beetje bij zijn'leentjebuur'.
Huisschaker Henny Radenborg wint weer voor Berend Eikelboom en Piet Pluymert.

*2006. Wederom in de tuin. Berend Eikelboom wint voor Piet Pluymert en Ton Slagboom

*2007. Zellde tuin en exact dezelfde Top 3 uitslag als vorig jaar.

*2008. W'ederom in de tuin en een gelijk aantal punten voor de top 3; Ben Sitton doorbreekt de

hegemonie van de favorieten en wint voor Piet Pluymert en Johan van de Griend (rt).

*2009. vond plaats onder de overkapping van de oude visafslag. Huisschaker Iwan Apon wint.

*2010. Volgens het clubblad is dit het 17'toemooi,maar dan moeten er toch echt2 in 1 jaar
geweest zijn.Deze editie is extra speciaal door de plek naast Ary Scheffer en het feit dat de

hnalepartij op een hoogwerker werd gespeeld onder het genot van champagne en vele
toeschouwers. Lukas van der Linden wint het sterke veld voor Dirk Pulles en Piet Pluymert.

*201I. Weer op het Scheffersplein. Lennard den Boer wint voor Piet Pluymert /J.Hennekens

*2012. Op het Scheffersplein was het weer een geweldige dag met een prachtige nazomerzoÍl
Tussen de middag verzorgde het V/ok - restaurant uitstekend voor de inwendige mens en ook
menig biertje kon en werd s' middags genuttigd (sommigen zelfs al s' ochtends!?) Eclatante
winnaar met liefst 17 lit 18 werd Mark Timmermans voor Dirk Pulles en Marcel Pluymert.

*2013: Nummer 19? Natuurlijk hoopt heel schaakclub Dordrecht Peter in goede gezondheid de

hele dag te zien stralen. Krijgen we dan weer een nieuwe winnaar, mogelijk de 1l' ? Of haalt
toernooitijger Piet Pluymert zijn tweede titel i.p.v. in totaal 7(!) keer de zilveren medaille?



8. OPEN NK SNELSCHAAK

Op zaterdag2 maart2013, vlak na de geboortedag van onze club, organiseerde de Stichting ter
bevordering van de Schaaksport in Dordrecht voor de vijftiende maal het Open Nederlands
Kampioenschap Snelschaken in het Da Vinci college op het Leerpark te Dordrecht. Met
ongeveer 200 deelnemers is dit toernooi een van de grootste en sterkste snelschaaktoemooien
van Europa, waarrnee het naast een toonaangevend schaak - sportevenement tevens een groot
sportevenement voor de stad Dordrecht is.

van de Graaf 2010 Organisatie Jan Willem Versloot &

9. PANK HOOGENDOORN toernooi

In 2006 begint de samenwerking Dordrecht - DWD - Sliedrecht - Zwijndrecht zijn vruchten af
te werpen en ontstaat het eerste Pank Hoogendoorn toernooi in de Wilhelminakerk om de

hoek van zijn laatste woonplaats. Echtgenote Mieke reikte de eerste erebokaal uit aan Jan Jaap

Janse.

Het tweede toernooi is ijzersterk bezet en Xander'Wemmers wint de Hoofdgroep van 8 spelers.

In 2008 wint ons clublid Melvin Holwijn en een jaar later Enrico Vroomhout (Caissa). 2010 is
wederom een prooi voor Jan Jaap Janse , Jacques Hennekens wint 2011; Piet Pluymert 2012.

De laatste jaren wordt in ons eigen clublokaal gespeeld meestal na de Kerstdagen en het aantal
deelnemers neemt gestaag toe zodat de zaal gezelligvol aandoet overdag. Opvallend in de

Hoofdgroep is dat er van de 7 toemooien maar 2 manzijn die 4x hebben meegedaan en dat zijn
Hans Berrrevoets en Ben Sitton. Dankzij het digitale tijdperk zijn alle uitslagen bewaard vooral
op Toms schaakboekenzodat we een complete 'Adelaarslijst' kunnen samenstellen van ieder.

In de Hoofdgroep hebben 75 verschillende deelnemers gespeeld, waarvan opmerkelijk slechts

23 daarvan2 of meer toernooien. De top-10 opo/o daawan:

l.
2.
J.
4.
5.

Piet Pluymert
Jan Jaap Janse

Lennard den Boer
Djune den Heeten
Berend Eikelboom

6. Hans Berrevoets 4x
7. Jacques Hennekens 2x
8. Naomi Snikkers 3x
9. Philip Westerduin 2x

10. Peter Vis 2x

2x
3x
2x
2x
3x

79%
76%
7l%
7t%
67%

66%
64%
62%
61%
57%

)) LooisticsSecure



ANEKDOTES

Om het blad af te sluiten en wat evenwicht tegenover de zware kost te brengen luchtiger werk.
Daarvoor putten we voornamelijk uit het voortreffelijke jubileumnunìmer 75-jarig bestaan in
1963 uit het 'Contact - orgaan' onder redactie van H.W. Schreuder (familie van Hans?).

'Ihij schakers, van het koele denken, ga(m onwillekeurig de zware gangvan de logica. Van terzijde
pakken we een aardigheidje dat smaakt. Nee, ongevoelig voor humor zijn we niet, maar het is
bijkomstig. Over de nvare pudding een luchtige vla. Voor die bereiding roepen we sollicitanten op.

Nou, die handschoen wordt 50 jaar geleden royaal opgepakt door o.a. J.M. Verkerk:

'- Schaken is elkaar op het schaakbord het leven zo ztnr mogelijk maken met de bedoeling de ander een

aangename avond te bezorgen'
'- Snelschaakkampioen: Iemand die kans ziet de stukken en pionnen van zijn tegenstander sneller van
het bord te graaien dan deze ze op de verkeerde velden heefi kunnen zetten'

Dr. G. Brokerhof komt met enkele limericks, blijkbaar populair in die tijd

Een lid van de schaakclub Dordrecht
Kwam eens onder de trein terecht
Riep met een ratrwe kreet
I(elke zet hij nog deed
Daarna heeft hij niets meer gezegd

Dordtse schaker - onbekend
Onverschrokken als een vent
Roerje geducht
Dat vijand zucht
Tone hij minder talent

Enkele beroemd geworden uitspraken:

Tegenstander van P.Hoogendoorn: Ik geloof dat het remise is. Pank: Dat het geloof U moge behouden!
Tegenstander H.ÍI/ertheím: Ik bied remise aan. Hens, met luide stem: Ik ben wel oud, maar niet gek!

Verhalen over het eerste tiental met de trein en per bus (opgetekend door erelid Leo Jansen):
'Vrijwel altijd waren we aan de late kant en renden we over het perron. Behalve Adrie v.d. úl/illigen

dan die op de dan al rijdende trein stapte met de opmerking: 'Ik ben toch op tijd!'

'Na een spannende wedstrijd in Rotterdam toog men huiswaarts per bus. Iemand voelde de behoefie
zich even te verwijderen. Stel zijn schrik toen de bus met strijdmakkers al was vertrokken. Daar stond
hij! Ten einde raad besloot hij naar Dordt te lopen, waar hij in de prille ochtend aanla,vam. Men
beweert dat hij al lopend een nieuwe opening bedacht: Het Rotterdamse loperspel!' ps.: De voorloper van

De Leeuw...?!

Er wordt ook in de toekomst gekeken door o.a. H.\il. Schreuder, W. Klootwijk en S. Bakker:

'We dromen van het 1" kampioen van Nederland, het 2" in de l" klasse KNSB etc. tot aan het 8" in de 4"

klasse RSB. De club heejt 100 stel uniforme stukken en 100 nieuwe klokken met 2 niet verwijderbare
knoppen. We wensen een gelijkvloerse zaal, een l2-persoons auto, geen invallers, geen afmeldingen en

geen woensdagvoetbal. Døn is de aardígheíd er af omdøt we dan geen ídealen meer kunnen koesleren'

Na 50 jaar is er toch wat uitgekomen zoals de klokken, de zaal en (deels) het voetbal. In deze

hectische tijd waarin de politiek nog geen dag vooruit kan kijken,waagf het bestuur van de

schaakclub Dordrecht zich niet a¿tn een glazen bol tot in 2063. Wel lijkt meer samenwerking
niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk te gaan worden. Ook hierbij wijze woorden van de

toenmalige voorzitter Stoffel Bakker 50 jaar geleden over de fusie tussen ODI / DSC tot SCD

'Centralisatie en decentralisatie hebben voor- en nadelen.

Het behoort tot het bestuursbeleid deze tegen elkander af te wegen'



HASTINGS

Hoewel dit uiteraard geen eigen toernooi is, geeft volgende stukje aardig het belang aan van de

contacten met onze Britse zusterstad:
'Het l" internationqle toernooi na 6 jaar gedwongen stilstand was het Victory toernooi te

Hastings in de laatste week van 1945. Alleen al vanwege het feit dat hier schakers uit alle
oorden der wereld elkaar weer eens terug zagen is dit toernooi belangrijk en het zal met
bijzondere letters worden opgeteekend in het boek der schaakhistorie' Bron: Sandifort 1946

In de 50-er jaren komt de invitatie van de Kampioen van Dordrecht op gang. De lokale krant
'The Hastings and St.Leonards Observor' besteed zeer frequent aandacht op de voorpagina en

zelfs de headlines aan dit toernooi. Er zijnliefst 11 originele kranten in het archief van SCD
bewaard gebleven en we zien in 1955 Dr. Brokerhof op de 'front page' en Leo Jansen in 1958.

Dr. G. Brokerhof staat ook met zijn vrouw in het 'Dordrechts nieuwsblad' uit 1955. Uniek!

Uit de Hastingskrant J.Keizer - L.Jansen, Dordrecht 1958 opening: the 'Jansen-attack'(!)
1.c4;e6
De Leeuw is nog niet geboren. .. .

AJN

8.

9,
10.

ll.
12.
13.

14.
15.

16.

Lhl
Pe5

e3

dxe5
Dx94
Le4
Dxe4
f4
Dxc6

Pf6
PbdT
Pxe5
Pxg4 !

Th6
dxe4
Th4
b6
Ld7

Dß
b3
De2
Tß
Dxf3
Pd2
Tb1
Kfl

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Tc8
Lc6
Th6
Lxß
Dd3
Dc3
Dc2
Lb4

2.
J.

4.
5.
6.
7.
Is Leo Koos Abee

d5
c6
Lej
h5
h4
h3

voorganger?

93
Le2
Pß
0-0
d4

94
Wit geeft het op: 0-1

Met de huidige techniek is het grappig om te zien dat de uitwisseling van de brieven vertaald
moesten worden, zowel in als uit het Engels door....Cees Buddingh!
We zien uiteraard ook Adri v.d. Willigen, Henk van Donk en Pank Hoogendoorn verschijnen
in Hastings. Vooral voor Pank wordt het zo'nbeetje zijn toernooi. Later gaaî o.a Gozewijn van
Laatum, Bert v.d. Linden en andere. Vanaf de zestiger jaren wordt het gebruik dat de

kampioen van Dordrecht wordt uitgenodigd voor het Challengers toernooi, de groep direct
onder de grootmeestergroep. Laatst deelnemende kampioen van Dordt is Henny Radenborg.
In augustus 1995 worden we uitgenodigd bij het 10O-jarig bestaan van het toernooi om deel te

nemen aan het Twin Town Tournament. In een korte match winnen Jaap Bakker, Mari Pulles,

John Janssen en Jan Willem Versloot van Hastings en het Belgische Oudenaarde.



CEES BUDDTNGH (1 91 8-1985)

Uiteraard mag het legendarische clublid Cees Buddingh als 1 van de bekendste Dordtenaren
van de stad niet ontbreken. In 1996 en1997 werd er in het kader van de 'Buddingh-dag' een
snelschaaktoernooi gehouden in de unieke Statenzaal van Het Hof.

De eerste werd gewonnen door Berend Eikelboom; van andere deelnemers ontbreekt helaas
info. De tweede was met 10 uit l1 voor gastspeler Gerard Welling, die uitgenodigd was om een
door erelid Leo Jansen bedachte 'Leeuw-systeem' boek in ontvangst te nemen.

Uit het clubblad nog een anekdote:
' Ton Slagboom was bizonder op dreef (nb : hij trotnut 2 dagen daarna), maar hij verloor op wc-punten

van Hans Berrevoets die daardoor tweede werd en Ton derde' Hans velgeet dit nooit meer . . . .

In 2010 was er een herdenkingstoernooi, die gewonnen werd door Jan Jaap Janse (Utrecht).
De B-groep tikten onze Otto van Haren en Anton de Martelaere als 2'en 3'aan achter Kees
van't Hof. De ERE-groep ging naar Ton Slagboom voor de ereleden Leo Jansen, Adrie v.d.
Willigen en tot slot de jeugdvriend van Buddingh: Roel Leentvaar. Bronfoto: Anton van Bokhoven

Recent werd in het Dordrechts museum, wederom zo'n prachtige locatie in de oudste stad van
Holland, nog gesnelschaakt in het kader van de expositie 'kastjes kijken met Cees Buddingh'.
Van Dordrecht mochten daaraan meedoen de bestuursleden Gert Zwartjes, Jan \ilillem
Versloot, Ben Sitton en Ton Slagboom tegen J.Hennekes /H.v.Nunnikhoven / J.V/ent /
C.Paans (DWD). Hans van Nunnikhoven bleek de beste; onderling SCD - DWD: 16-16l

Over Cees is al meer dan genoeg geschreven. Ares Koopman schrijft inl991 nog wat Dordtse
vrienden op uit die tijd: H. de Groot, E.G.Smitshuizenen K.Schippers.Wat hun bond? Dit dus:

EEN ZWARTE PION NAAST EEN GLAS BIER: WAT EEN POINTE !



CONCHITA DWARS jubileum

1n2009 werd speciaal voor het 4O-jarige clubjubileum van Conchita een toemooi georganiseerd,
waarbij tegenstandsters van 3l jaar geleden uit het NK van 1978 in ons clublokaal verschenen:

We herkennen linksonder o.a Corry Vreeken en rechtsboven de toenmalige en huidige winnares Alexandra v.d. Mije-Nicolae.

Als bijtoernooitje mochten de mannen aanschuiven en, helemaal leuk, zoon Marcel Pluymert
wint dit voor 2 van haar vele vrienden John van Baarle (Rotterdam) en Ton 'Erik' Slagboom.
Helaas hadden Karpov en Ljubojevic verplichtingen elders, anders zou er zeker geflipperd zijn.

De groepsfoto uit 1978 is gelukkig ook bewaard gebleven. Zoek de verschillen ! ts


