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Het huidige bestuur van

Gert Zwartjes
Ben Sitton
Jan Willem Versloot
Henk Timmermans
Arend Grootheest
Ton Slagboom

Schaakclub Dordrecht

JMC, Jan Ligthartlaan 1,

Dordrecht

Jeugd 19.00 uur / Senioren 20.00 uur (of eerder)

06-20077088

www. s c ha akc I ub - dor dr e c ht. nl

06-28791845

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

Schaakclub Dordrecht

Andere sleutelfu ncties

Hein van der Wal - jeugdleider
Adri Timmermans - webmaster
Vacant - digitaal clubblad

Ereleden: Jan Flach, Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans en Adri v.d. Willigen

Teamcaptains: Adri Timmermans, Johan v.d. Griend, Arie van Heeren, Otto van Haren,
Anton de Maertelaere, Sjoerd Kelder & Aart Harms.

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 105 leden, waarvan 75 senior leden en 30 jeugd leden.
Zij behoort daarmee tot een van de grootse verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.

Inhoudsopgave

0, Voorwoord
1. Interne competitie

- Standen / Kroongroep
- Snelschaken / Rapid

2. Externe competitie - Dordrecht 1,2,3,4,5,6 en 7
3. Toernooien

- van der Laars, Merz, Recklinghausen, PK R'dam.
4, Jeugd = ==)
5. Diversen (Media, ratings etc.)

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

Doelstelling Digitale blad SCD is primair archivering en secundair informatievoorziening aan leden en niet-leden



Voorwoord

Er waren weer vele mooie schaakzaken, maar volgende foto is voor SCD toch wel wereld niveau :

a

Mark in de slotronde tegen de Chinese wereldtopper Bu, ELO 27OO + I

INTERNE COMPETITIE

KROONGROEP 2014 | 2Ol5 TNDELTNG

ELO DELO nrKG Naam Clubrating +/-
237t 49 2322 2346 11 Timmermans, M.A, (Mark)

2244 96 2t48 2196 22 Krul, R. (Rene)

2 180 2t67 33 Wilde, de R, (Rik) 2742 -38

2 2093 2094 54 Boer, den L. (Lennard) 2095

2053 99 L954 2004 75 Pluymert, P.W. (Piet)

2to6 46 Eikelboom, B. (Berend) 205 1 - 110 2r67
7999 2076 67 Dekker, den W. (Wijnand) 2032 33

0 1936 1936 8I Hennekes J. (Jacques) 1936

1907 -4 1911 1909 109 Slagboom T. (Ton)

t902 r20 7782 LB42 1310 Timmermans, A.L. (Adri)

1869 1869 1111 Pluymert M. (Marcel) 1869 0

1980 19 19 9t2 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1858 -722

1866 1850 L213 Griend, van de J. (Johan) 1833 -33



SNEL - EN RAPrD SETZOEN 2013 | 2Or4

Na het checken en verwerken van alle uitslagen is een iets gewijzigde eindlijst ontstaan ten
opzichte van het vorige digitale blad, al waren de winnaars Mark Timmermans en Melvin Holwijn
uiteraard dezelfde.

Eind Snelschaak ranglijst na ronde: 6

1 Timmermans, M.A. (Mark)

2 Boer, den L. (Lennard)

3 Sitton, B. (Ben)

d Rapid ranglijst na ronde: 6

Holwijn, M. (Melvin)

Rijneveen, M. (Martijn)

Jiskoot, T. (Theo)

4 Visser, T. (Theo)

5 Zwartjes, G. (Gert)

6 Maertelaere, A. de (Anton)

7 Boersma, H. (Hans)

I Monster, H. (Henk)

9 Groot, D. (Dick)

10 Noort, W. (Wim)

11 Bokhoven, A. van (Anton)

12 Hulst, M. van (Maarten)

13 Harms, A. (Aart)

14 Wingerden, E. van (Erwin)

15 Barends, H. (Henk)
'16 Jelier, R. (Rick)

17 Odijk, P. (Peter)

18 Laars, P. van der (Peter)

19 Reijenga, J (Jan)

20 Veen, M. van der (Michiel)

21 Hauser, J. (Jan)

22 Peters, E. Elroy)

23 Wal, H. van de (Hein)

24 Swieten, L. van (Leo)

25 Bezakour, M. (Mohammed)

26 Jiskoot, L. (Laurens)

27 Heeren, A. van (Arie)

28 Janssen, J. (John)

29 Visser. J. (Joost)

30 Kin, D. (Daan)

31 Hobe, T. (Ton)

32 Kelder, S. (Sjoerd)

33 Manen, B. van (Bertus)

34 Kraaijeveld, x. (X)

Ein

1

2

3

4 Pluymert, P.W. (Piet)

5 Timmermans, A.L. (Adri)

6 Griend, van de J. (Johan)

7 Grootheest, van A. (Arend)

8 Haren, van O.C. (Otto)

9 Hoek, van T. (Thijs)

10 Wllde, de R. (Rik)

tL Koppelaar, V. (Victor)

12 Wingerden, E. van (Erwin)

13 Pluymert, M. (Marcel)

14 Oliemans, C. (Cor)

L5 Schreuder, P.J. (Hans)

16 Hobe, T. (Ton)

L7 Hennekens, J. (Jacques)

18 Versloot, J.W. (Jan Willem)

19 Blommesteijn, V. van (Victor)

20 Weert, G. van der (Gerben)

2L Groot D. (Dick)

22 Timmermans, H.J. (Henk)

23 Bakker, J. (J.)

XX

XX

XX

NB: In blauw voldoende partijen

gespeeld volgens het reglement,

ofuel zowel van de snelschakers

als de 'rapidders' zo'n 40o/o wel

(en dus 600/oniet). XX

Het Rapid mag zich in een groeiende belangstelling vertonen terwijl het Snelschaak stabiel is.
In totaal doet toch zo'n keurige 80o/o van de club mee, sommigen zelfs dubbel (Ton en Erwin)

Er zijn er (de snelle jongens dus) die beweren dat de rapid club met de leeftijd te maken heeft!?



Stand Kroongroep

B 'Adr¡

10 Piet

Marcel

t2 jJohan

JanWillem

Competitie ranglijst na ronde: 2

Pl Naam

Timmermans, M.A. (Mark)
Krul, R. (Rene)

Wilde, de R. (Rik)

Boer, den L. (Lennard)

Holwijn, M. (Melvin)
Pluijmert, P.W. (Piet)

Eikelboom, B. (Berend)

Dekker, den W. (Wijnand)

Hennekes, J. (Jacques)

Timmermans, A.L. (Adri)

Slagboom, T. (Ton)

Koppelaar, V. (Victor)

Apon, H. (Iwahn)

Oliemans, C. (Cor)

Pluymeft, M. (Marcel)

Blommestein, van V. (Victor)

Dwars, C. (Conchita)

Versloot, J.W. (Jan Willem)

Sitton, B. (Ben)

Timmermans, H.J. (Henk)

Griend, van de J. (Johan)

Jiskoot, Th.E. (Theo)

Naam

Mark

Rik

Wijnand

Jacques

Ton

Rene

Lennard

Berend

4

1

.5

,f
.5

0

t2

1

1

1

1

42.5

1

0

0

.5
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2,0

0,0

1r0

1r0

1,0

0r0

1r0

0r0

1,5

K

K

K

K

1

K

K

K

K

K

K

3

4

5

K

6

7

K

B

9

K

10

CP

24OO,O

2206,4

2L64,7

2L40,7

2088,6
2042,7

2036,3

2018,0

2009,3

195 1,1

L946,0

t945,r
1902,5

1888,8

1883,2

1B4B,B

1838,1

1835,9

1813,3

L793,4

7775,6

L766,5

MP Partijen

1r0

0r5

0r0

1r0

0r0

1r0

0r0

1r0

0r0

0r0

1,0

0,0

0r0

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

1

1

2

1

1

1

0

1

1

1

o/o

100,0

0ro

100,0

100,0

100,0

0r0

100,0

0r0

75,0

100,0

50,0

0,0

100,0

0,0

50,0

0r0

100,0

0ro

0r0

100,0

0,0

0,0



Weert, van der G. (Gerben)

Heeren, van A. (Arie)

Haren, van O.C. (Otto)

Rijneveen, M. (Maftijn)

Willigen, van der A.A. (Adri)

Noort, van W. (Wim)

Nugteren, B. (Bas)

Grootheest, van A. (Arend)

Maertelaere, de A. (Anton)

Wingerden, van E. (Erwin)

Zwatjes, G. (Gert)

Hobe, T. (Ton)

Veen, van der M (Michiel)

Schreuder, P.J, (Hans)

Groot, B,D. (Dick)

Bonninga, A. (Anko)

Peters, E (Elroy)

Visser, T (Theo)

Manen, van B. (Bert)

Nugteren, D. (Dick)

Huijps, A. (Ad)

Fafie, P. (Peter)

Schot, P (Peter)

Boersma, J. A. (Hans)

Hoek, van T. (ThUs)

Hulst, van M. (Maarten)

Monster, H. (Henk)

Tichelaar, C (Christiaan)

Pulles, M, (Mari)

Jelier, R. (Rick)

Barends, H. (Henk)

Liemburg, G. (Gilian)

Bokhoven, van A. (Anton)

Hauser, J. (Jan)

Wu, J. (Joy)

Kelder, S,W.A, (Sjoerd)

Swieten, van L. (Leo)

Harms, A. (Aart)

Odijk, P,J,M, (Peter)

Doeselaar, van J (Joas)

Vossen, C. (Cor)

Hertog, den J.A.P, (Johan)

Leeflang, J. (Jan)

Reijenga, J, (Jan)

Kelholt, H. (Henk)

1744,2

1744,1

L7L7,t

1663,6

1659,3

1651,5

1640,0

1623,0

t6r6,4
1612,3

L607,8

1601,9

1583,6

1573,6

1569,6

1555,6

1535,1

1519,8

1518,5

1515,0

1485,8

L476,0

1467,3

t465,6

1425,6

1416,z

1410,1

1399,4

1396,0

L389,4

L359,7

1351,5

1327,3

1320,6

1283,1

r24L,2

1236,8

rL94,L

1189,6

rL75,0

1168,6

1093,6

L052,4

1046,7

968,8

0r0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0

75,0

50,0

50,0

75,0

25,0

50,0

0,0

75,0

50,0

0,0

100,0

50,0

25,0

0r0

50,0

100,0

50,0

75,0

0r0

50,0

25,0

25,0

0r0

100,0

0ro

50,0

50,0

50,0

100,0

25,0

0ro

50,0

75,0

0ro

50,0

50,0

0r0

25,0

25,0

Een mooie lijst, goede opkomst en een gezellige drukte op de clubavond. Mooi werk van Henk.



Zo hard wordt er nu gedacht in de interne, althans dat lijkt Sjoerd Kelder te suggereren

En wat te denken van voorzitter Gert Zwartjes..... (voor de goede kijkers: oude zaal!)



EXTERNE COMPETITIE (dit seizoen onder leiding van Arend van Grootheest)

Dordrecht 1 (KNSB 2e klas)

Ëerste tearn kan niet vÉitrträs$Ètì: 5-3 r"¡ederlaag in Nijtttegerì
Published on Sunday, 28 Septemb er 2014 13'.22lWritten by Webmaster I ir ¡ 

E ¡ l* | Hits: 80

Voor de spelers van het eerste team begon zaterdag de competitie20L4-20I5. Voor het tweede jaar in de 2e
klasse, en na het verrassend goede eerste jaar zijn de verwachtingen best wel hoog gespannen.

Vorig jaar zaten we in ongeveer dezelfde poule en speelden we, na een bizarre wedstrijd (lees het verslag er
nog maar eens op na) met 4-4 gelijk tegen deze ploeg, dus met goede moed trokken wij naar Nijmegen.

UVS heeft echter grootse plannen. Het lijkt erop dat ze dit jaar willen promoveren. Er is flinke versterking
aangetrokken waaronder twee IMs: David Miedema en Hans Klip. Mede daardoor is de gemiddelde rating van
2135 naar 2202 gestegen. En dan was het nog niet eens de sterkste opstelling, want tenminste 1 FM had zich
voor deze wedstrijd afgemeld. Daaftegenover brachten wij een gemiddelde rating van 2L24 aan de borden.

De heenweg was niet helemaal zonder hindernissen. Afsluitingen van de N3, de afrit bij HIA, een wat
(ver)oude(de) navigatie, een nieuwe Waalbrug en bijzonder weinig parkeergelegenheid in het centrum van
Nijmegen spanden samen om de teamleider met een speler te laat te laten arriveren in de mooie speelzaal. Mooi
was de zaal, maar dankzij de matige bedrijfsvoering van de oude uitbater had een overijverige deun¡¡aarder in
juni van dit jaar de hele inventaris van het gebouw in beslag genomen. Keukeninrichting, meubilair,
vloerbedekking en schaakmaterialen. De gemeente had inmiddels weer gezorgd voor een nette, maar uiterst
sobere aankleding. Stukken, klokken en borden had UVS inmiddels sinds kort weer teruggekregen, maar meer
dan koffie en wat frisdrank, gelukkig inclusief het "spa bruin", was er niet te krijgen.

Omdat we al om 12:00 uur moesten beginnen ging een van de spelers nog wat saucijzenbroodjes halen en later
is ook de teamleider op zoek naar voedsel gegaan voor de uitgehongerde spelers.

Dan de wedstrijd. Nog voor de fanatieke aanhang van ons eerste was gearriveerd leken we af te stevenen op
een zware nederlaag. Op veel borden al in de verdrukking en weinig borden leken in ons voordeel te zijn. Ook
viel op dat er op veel borden nogal wat stellingen waren waar de materiaalverhoudingen uit balans waren. Op
het derde bord debuteerde Rik de Wilde voor ons. Hij offerde twee pionnen in het Frans. De bedoeling was dat
hij er tegenspel mee kreeg. Zelf was hij er achteraf niet erg tevreden over... Berend lokte een offer van zijn
tegenstander uit, maar onderschatte de kracht ervan. Nog net op tijd zag hij dat er een gaatje zat in zijn
geplande zettenreeks (mat in 1) maar daardoor stond hij meteen hopeloos. Hij moest dan ook als eerste
opgeven (1-0). Ook bij Rene had zijn tegenstander een stuk geofferd tegen een handvol pionnen en een koning
die vóór de zware stukken stond te wachten op wat ging komen. Lukas moest op het eerste bord vechten om
wat initiatief te krijgen, Mark had met zwaft een dynamische stelling bereikt waarin beide spelers aan aanvallen
konden denken. Lennard op het zesde bord speelde een solide partij en invaller Piet op het zevende bord had
zijn tijdachterstand al lang ingehaald en bouwde aan een mooie stelling waarbij hij zijn tegenstander mooi klem
zette tegen de randen van het bord. Melvin zette zijn partij ook rustig op en had een gelijkwaardige maar wat
passieve stelling.

Dat was de situatie waarin de supporters (Ben Sitton, Victor van Blommesteijn en Anton de Maertelaere) de
speelzaal betraden, Lennard hield goed stand maar moest in remise berusten toen er na een algehele afruil te
weinig overbleef om nog door te spelen (1.5-0.5). Plotseling sloeg het noodlot toe op het bord bij Melvin. Hij
kreeg een "h4-h5 met een paardoffer op g6"manoeuvre over zich heen waarna niet meer aan een klassiek
matbeeld te ontkomen viel (2.5-0.5).

De stelling bij Mark ontwikkelde zich op de ingeslagen weg, waarbij beide spelers de aanval niet schuwden. In
de eindstelling werd door zetherhaling tot remise besloten omdat afwijken voor beide spelers direct verlies zou
betekenen (3.0-1.0). Piet had zijn ruimtevoordeel inmiddels aangevuld met een tijdvoordeel. Hij wilde dat te



gelde maken maar opende daardoor de stelling. Zijn tegenstander kreeg wat ruimte en counterde. Gelukkig voor
Piet bleef de schade nog beperkt want ook Piet sleepte de remise over de streep met een zetherhaling (3,5-1.5).

Tot nu toe leek de nederlaag echt de enig mogelijke uitkomst, maar Rene had zijn koning in relatieve veiligheid
weten te brengen en het publiek mocht weer een heel klein beetje hopen op een halfje bij hem. Rik, die
doorspeelde omdat hij toch niet als eerste klaar wou zijn, had een laatste trucje in de stelling gevlochten
en...zowaar het leverde hem een dame op waardoor de balans nu met een dame, een loper en een gevaarlijke
vrijpion tegen twee torens duidelijk in zijn voordeel was. Lukas had zijn tegenstander met heel scherp
rekenwerk een pion afhandig gemaakt. De vrijpion die hij meer had, gaf hem zowaar nog winstkansen. Als alle
drie aan dit droomscenario zouden meewerken zou het nog 4-4 kunnen worden.

Het mocht niet zo zijn. De tegenstander van Rene speelde het heel rustig maar ook efficiënt uit. Hij gaf Rene
geen enkele kans meer en haalde daarmee de matchpunten naar Nijmegen (4.5-1.5). Rik buitte zijn voordeel
ook zodanig uit dat hij het eerste winstpunt van hemzelf en, naar later bleek, ook van het team kon laten
bijschrijven (4.5-2.5). In een moeilijk eindspel begin Lukas een onnauwkeurigheidje. Hij had de pion van zijn
tegenstander voorlopig even moeten laten staan en zijn koning moeten afsnijden. Daarna was de winst nog een
kwestie van tijd geweest. Deze afwikkeling was zeker niet gemakkelijk te vinden en de enige die hier echt een
beetje ziek van was was Lukas zelf. Daarna zat er niet meer dan remise in en daarmee was de eindstand bereikt
(s-3).

UVS is absoluut een kampioenskandidaat, samen met Eindhoven. Verlies is dus zeker geen schande. De
vechtlust en het doorzettingsvermogen was enorm en met deze groep kunnen we nog een heleboel bereiken
De volgende ronde is thuis op 1 november in onze nieuwe speelzaal.

De thuisreis was dan ook absoluut geen trieste. Zoals dat echte hooligans betaamt hebben de toeschouwers,
nadat de uitslag bekend was, zich op de vele zonnige terrassen dat het centrum van Nijmegen rijk is begeven
Tot nu toe heb ik verder niets meer van hen vernomen.....

2724 5 3
T UVS 2202 Dordrecht

2230 Vz Vz1 IM David Miedema 2368 Lukas van der Linden
2346 FM Mark Timmermans 2322 Vz Vz2 IM Hans Klip

2 180 0 13 FM Paul Span 2255 Rik de Wilde
2748 1 04 Jaap Houben 2297 Rene Krul

Luuk Peters 2094 Berend Eikelboom 216t 1 05

2779 Lennard den Boer 2093 Vz Vz6 Anton van Rijn
7954 Vz Vz7 Guido van Mierlo 2030 Piet Pluymert

B Lars Kurstjens 2049 Melvin Holwijn 1905 1 0

':': "' . : : ì: , ". ,

Published on Monday, 03 Novemb er 20141 1 :16 | Written by Webmaster I d< ¡ -J ¡ Hits: 31

In een wedstrijd, waarbij het tumult vooral naast de borden ontstond, kreeg Dordrecht 1 misschien net iets te
weinig. Verslag met dank aan Charles Kuijpers van De Pion.

De eerste thuiswedstrijd in de KNSB competitie ging nog wat stroetjes. Nadat ik het verslag van onze spelers en
het onderstaande verslag heb gelezen, moeten er nog wat afspraken worden gemaakt met onze nieuwe
huisbazen. Zo lijkt het. Afijn, we kregen net iets te kort als ik het zo lees. Belangrijk is echter natuurlijk dat we
weer een matchpunt erbij hebben. Volgende wedstrijd is in en tegen Eindhoven.

Geliikspel langs de poorten van de hel (over de speelzaal)
7nÀln4a n, \l/11/Ir¡\¡a['1 ,rt4.4 Õ9 ?.t ri'Lr'\'?] Ëê j<'il r-)r:I'r(q DE PION'1



De speelomstandigheden leken aanvankelijk ideaal. Een open ruimte in een fors gebouw, zijnde een muziekcentrum. Enige

studie leidde tot de slotsom dat dit het thuishonk van de plaatselijke harmonie met de opmerkelijke naam "Jubal" was. Wat

zou dat betekenen? Jubelt allen? Het eerste Lrur van de wedstrijd was het goed te doen. De harmonie was niet thuis.

Weliswaar klonk er geluid door vanuit de bar in de belendende ruimte, maar dat was zeker leefbaar. Toen gebeurde er iets

opmerkelijks: op het Tv-scherm aan de bar werd een duidelijk oude opname (in het voorbijgaan zag ik grootheden als Jamai

en Jim Bakkum, die inmiddels aan de poort van het bejaardenhuis rammelen) van het programma 'ldols" gedraaid met een

fors geluidsvolume dat sterk doordrong in de speelzaal. Uitdrukkelijke vezoeken van de wedstrijdleider én de teamleider van

Dordrecht om het geluid te beperken waren vruchteloos. En dat terwijl er niemand aan het kijken was! Uiteindelijk werd

besloten de vouunryand die de speelruimte afscheidde van de rest van het gebouw, uit te klappen hetgeen met het nodige

lawaai gepaard ging. Daarna werd het vrij snel enigszins benauwd in het afgesloten speelgedeelte hetgeen leidde tot het

aanzetten van een zeer lawaaierige airco die na vijf minuten van de weeromstuit maar weer werd afgezet.

T
2096 De Pion 2t43 4 4Dordrecht

FM Jan van Mechelen 2206 Vz Vz1 FM Mark Timmermans 2346

2 Rik de Wilde 2208 FM Mark Smits 2I95 0 1

3 Berend Eikelboom 2748 Stefan Colijn 2234 1 0

2I98 1 04 Rene Krul 2741 Thierry Penson
5 Piet Pluymert 1957 David Du Pont 2043 0 1

2069 Ludo Tolhuizen 2 103 0 16 Lennard den Boer
7 Wijnand den Dekker 1999 Paul Kuijpers 2IO9 V2 Vz

Pim Eerens 2059 1 0I Melvin Holwijn 1899

$pe,*taer¡lalre u 'sge lJ'l t+itrerr Wageningeri in l(N$[3 t¡*ker: ?.S.1 5

Published on Friday, 21 Novemb er 2014 11'.17 lWritten by Webmaster I dr I J I lí | Hits: 1 12

Zoals velen van u weten, is Wageningen een sterk team uit de eerste klasse van de KNSB. Op dit moment staan
ze eerste in klasse 14. Om zo'n team te treffen in de beker is altijd erg leuk want je kunt er zeker van zijn dat er
stev¡ge ElO-houders aan de staft zullen verschijnen.

Jammer is dan altijd wel dat je op een doordeweeke avond "eventjes" naar Wageningen op en neer mag. Acht
uur beginnen,4 uurspelen, eventueel nog snelschaken als het2-2 staat. Dan heeleven napraten/ dan ruim een
uur rijden naar huis. Een paar mensen hier en daar afzetten, ondeftussen ook nog even een band ven¡risselen
en je mag van geluk spreken als je voor drie uur in bed ligt. En de volgende dag is het vroeg uit de veren!
Maar het was het allemaal meer dan waard. Het team bestond uit Mark op bord 1, Lukas op 2, Rik op 3 en
Melvin op 4.

Mark zette zijn paftij energiek op tegen Stefan Bekker (2302) die weliswaar een pion mocht snaaien,
maar daaruoor zijn hele troepenmacht op de achterste rij moest vastzetten. Meerdere keren kon Mark de pion
weer terugwinnen, maar hij deed het niet. Nog vaster zetten was veel beter.

bord2 speelde Lukas tegen FM Erik van den Dikkenberg (2202). Net na de opening leek Erik het
heft duidelijk in handen te hebben. Er werd door beide spelers overigens veel tüd verbruikt in deze fase. Lukas
speelde heel behendig en wist zetje voor zetje onder de druk uit te komen.



speelde tegen David van Eekhout (2150). Althans dat is de naam die mij bij staat. Rik speelde
een pionoffer in het Frans, waaruoor wit eerst nauwkeurig moet spelen om geen tweede pion in te leveren en

tegelijk de druk op de stelling van de tegenstander te houden. Rik speelde dat uitstekend. Het werd een lange
moeilijke partij waarin lang het materiaal op het bord bleef.

speelde op bord 4 tegen Kees Stap (2153). Na de opening stond hij onder druk en moest veel
capriolen uithalen om geen pion te verliezen. Na een uiterst gecompliceerde afruil bleef de materiaalverhouding
gelijk, maar in het eindspel dat overbleef bleek dat er alsnog een pion verloren ging.

De partij bij Mark eindigde abrupt. Stefan had gewoon geen zet meer...en toen hij er toch een deed verloor dat
op slag (0-1). Even later bleek de stelling die Melvin had overgehouden absoluut niet meer te houden en hij gaf
dan ook op (1-1). Lukas had het spel inmiddels naar zijn hand weten te zetten. Hij had ergens een stuk weten
te bemachtigen. Hoe heb ik niet gezien, maar ik hoorde tijdens de analyse van een andere partij dat we
misschien wel moesten snelschaken want zowel Lukas als Rik leken remise te kunnen maken. Verheugd spoedde
ik me naar de speelzaal waar ik zag dat Lukas nu opeens een stuk meer had (K+D+P+3PI tegen K+D+3pi). Dat
bleek geen enkel probleem voor Lukas. hij scoorde het volle pond (1-2). Rik had zijn geofferde pion inmiddels
met rente teruggewonnen want hij stond een pion voor. Zijn tegenstanders had echter wel twee vrijpionnen in

het midden dus dat was even oppassen. Beide spelers waren in tíjdnood, en met het nieuwe tempo kom je daar
tijdens die partij ook nooit meer van af... Rik bood nog een keer remise aan, maar dat werd gezien de stand in
de wedstrijd afgewezen. Het spel golfde heen en weer en steeds meer pionnen werden afgeruild. Toen er
uiteindelijk nog twee koningen,2 torens en 2 pionnen op het bord stonden werd tot remise besloten (1.5-2.5)
en was de 2e ronde ovenruinning een feit.

Een spectaculaire uitslag dus en een volgende ronde. Na vele, vele uitwedstrijden voor de beker hopen we op
een sterke tegenstander die bij ons op bezoek komt en dat is met Eindhoven inmiddels een feit geworden.

I
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Na de zware wedstrijd voor vier van de B spelers van Dordrecht 1, afgelopen donderdagavond in Wageningen
(waarover elders op deze site meer) moesten onze spelers nog geen 36 uur later aantreden tegen een heel

sterk Eindhoven.

Wij hadden pas 1 punt gepakt in de vorige twee wedstrijden. Eindhoven had al twee keer gewonnen.

Gemiddelde rating van Eindhoven: 2218; Gemiddelde rating Dordrecht 2106. En dit was een wedstrijd met een
geschiedenis: vorig jaar speelden wij in dezelfde klasse en kwam Eindhoven met 1 speler te kot bij ons op

bezoek. Mark kon zonder te spelen met een punt naar huis. Niet iedereen kon die actie waarderen, alhoewel
achteraf gezien het niet onlogisch en zeker ook niet onsportief was van de Eindhovenaren.
Vorige competitie, op B februari2014 om precies te zijn, had Eindhoven een karrevracht aan punten meer maar
ging toch met een nederlaag naar huis. Wij hadden toen wel het voordeel van het reglementaire punt. Dit jaar
was het verschil in ELO punten nog iets groter en waren onze tegenstanders wel compleet. Al met al: het zou

moeilijk worden.

Om 13:00 uur werd begonnen met Johan van de Griend op het laatste bord als invaller voor Berend. Een auto
was nog ondenrueg met Wijnand, Rene en Mark, maar toen die een paar minuten later ook binnenkwamen kon

het spel echt beginnen. En lang duurde het niet voordat duidelijk was dat Dordrecht niet was gekomen voor een
paar slappe remises, Mark speelde met wit op 1 een Siciliaanse partij tegen de hoogste ratinghouder uit de 2e

klasse D Bas van der Plassche die 2390 elopunten in de schaal legt. Het leek erop dat Bas zich had voorbereid



want hij speelde een variant die Mark al eerder had gespeeld, maar na een aantal zetten ging hij toch diep in de
denktank en begon heel erg veel tijd te gebruiken. Lukas kreeg, met zwat tegen Ankit Majhi die vorige keer
Berend nog opknoopte, een stelling te ven¡¡erken waarvan hij vertelde dat dit soott stellingen in de
Scheveninger vaker voorkomen: optisch ziet het er heel kansríjk uit voor wit, maar als je met zwart goed weet
wat je doet, kom je er uiteindelijk iets beter uit...Geruststellend om te weten dat Lukas dat goed kent, maar
voor de toeschouwers die niet zo vooraan hebben gestaan bij het uitdelen van de ElOpunten is het toch wel
even billen knijpen. Rene stond om die tijd klaar voor een pionnenstorm op de koningsstelling van IM Frans

Kuijpers (22t6). Oud-lid van Schaakclub Dordrecht Rens Oomen, die ook in de speelzaal aanwezig was, wist te
vedellen dat deze kampioen van Nederland in 1963 ooit 16 partijen op een Olympiade ongeslagen was
gebleven! Lennard had Erika Sziva verrast met een openingsvariant waar hij aleens succes mee had tegen Ivo
Wantola. De topscoorster uit 2D moest alle zeilen bijzetten om niet meteen van het bord gespeeld te worden.
Johan van de Griend zat na een half uurtje in een woeste variant tegen Jan Veerman (2131). Rik, Wijnand en
Melvin bleven in wat rustiger vaanruater, maar bij geen van deze partijen was er sprake van verulakking: er bleef
veel materiaal op het bord.

Toen de D1-houligans met de bolide van Ben Sitton de parkeerplaats opreden/ was er nog geen resultaat
gevallen. Daar stapten naast Ben, Victor van Blommestijn en Anton de Maertelaere uit die net waren bekomen
van een doorzakkertje in cafe Merz. De pijn van smadelijke nederlaag van Dordrecht 2 tegen Spijkenisse 3 op
vrijdagavond, waaraan teamleider Adri en invaller Johan ook hadden bijgedragen, was kennelijk in de hoofdpijn
opgelost. Deze fans, samen met Hans den Boer die al vanaf de start van de wedstrijd aanwezig was, gedroegen
zich overigens als bijzonder keurige hooligans en hun bezoek werd door de spelers bijzonder op prijs gesteld.

Het leek precies wat ze nodig hadden. Alle tegenstanders werden resoluut in de tang genomen. Bas van de
Plassche zat na ongeveer 25 zetten in zijn laatste minuten. Maar Mark vond geen weg door de verdediging en
moest na zo'n uur of 4 berusten in remise (0.5-0.5). Even later sleepte ook Erika haar halfje binnen. Lennard
kon zijn voordeeltje vanuit de opening ook net niet omzetten in een vol punt (1-1). In een volledig
dichtgeschoven stelling ging de tegenstander van Melvin (Rene Moonen - 2168) te ver. Gezien de stand op de
andere borden probeerde hij het ijzer met handen te breken, Handig maakte Melvin daar gebruik van en kon het
volle punt incasseren (1-2). Hierna werd de vrede getekend bij Wijnand (1.5-2.5) en Rik (2-3) die beiden geen
moment in gevaar waren geweest.

Zoals Lukas al had voorzien in de opening, was hij langzaam maar zeker beter komen te staan, Vakkundig bleef
hij zijn eigen pionnetjes in de gaten houden en die van zijn tegenstander onder vuur nemen. Het moest een
keertje fout gaan en inderdaad viel er een cruciale pion. Enkele zetten later was de aldus gecreëerde vrijpion
niet meer te houden en was het eerste matchpunt binnen (2-4). Johan mocht het tweede matchpunt scoren

want, in een stelling waarin beide spelers twee gevaarlijke vrijpionnen hadden werd tot remise besloten (2.5-
4,5). Rene had in het middenspel alles gedaan om zijn kansrijke aanval tot een vol punt te laten leiden, inclusief
een dameoffer! Hij had gezien dat hij enkele zetten later de dame wel weer terug kon krijgen maar welke stand
dan overbleef was niet helemaal zeker. Het bleef min of meer gelijk staan. Met listig spel veroverde hij alsnog
een pion en ging er nog eens voor zitten. Hij speelde het eindspel nog lang door. De huismeester had al een
paar keer opzichtig op zijn horloge gekeken, de kopjes al in de vaatwasser gedaan en de kas opgemaakt, maar
Rene bleef proberen zijn vrijpion naar de overkant te loodsen. Frans Kuijpers bleef standvastig en was, net zoals

vorig jaar overigens, de laatste die tot een uitslag kwam. Het bleef remise waarmee de einduitslag op 3-5
kwam. Een hele mooie overwinning van Dordrecht l.Op dat moment zaten de meeste spelers en fans al van de

overwinning te genieten zoals op onderstaande foto's duidelijk te zien is.
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De captain van Dordrecht 2 in topvorm omringd door onze supporters door dik en dun:
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Zondagmiddag 12:00 uur en eindelijk een beetje tijd om aan mijn verslag te beginnen, Onder het genot van een
hele grote Cappuchino van Staftbucks samen met een dikke plak Lemon Pound Cake, zit ik op het vliegveld van
Zurich te wachten op mijn aansluitende vlucht naar Los Angeles. Voor een ticket dat ca. 700 euro goedkoper is,

dan de rechtstreekse vlucht, wilje wel een stukje omvliegen; laat ik eens beginnen aan mijn verslag.

Wat een fantastische wedstrijd was het weer. Dat was niet alleen aan de spelers, maar vooral ook aan het
publiek te merken. Iedereen bleef tot het einde, en toen "laatste ronde" werd geroepen, stond de zaal nog vol,
Arbiter Frans Peeters was zo vriendelijk om de start van de wedstrijd heel even uit te stellen. Er was een
laatkomer aan de zijde van Stein en twee van onze eigen spelers waren er om 13:00 uur ook nog niet. Nadat
Frans alsnog het startschot had gegeven, leek het erop alsof de drumsectie van Jubal het ook had gehoord,
want die begonnen er meteen flink op los te trommelen. Dat die muzikanten in een andere kamer van het
gebouw hun hobby gingen uitoefenen, maakte voor de stille schakers weinig uit.

Snel en resoluut optreden van het aanwezige barpersoneel loste dit potentiele probleem op. In een weldadige
stilte werden de partijen opgezet. Net als de laatste wedstrijd tegen Eindhoven kwamen de Dordtenaren flitsend
uit de startblokken,

Wij waren op volle sterkte, dat wil zeggen dat we geen invallers nodig hadden. Wel waren er pakken met
koortsverlagende pillen nodig geweest om zowel Mark als Lennard op de been te brengen en te houden.

Na een uur of twee waren er geen borden waarop wij slecht stonden. Het schommelde zo rond de 4-4 met een
klein voordeel voor ons. Dat was ook de reden dat Lennard, in een redelijk dode stelling remise aanbood, Eerst
weigerde de tegenstander, maar bood het zelf een paar zetten later aan. De eerste uitslag was een feit (0,5-
0.5), Melvin zette zijn partij energiek op. Hij had lang gerokeerd, zijn tegenstander kort. Een open h-lijn, dame
plus loper erop gericht. Je denkt dat er wel eens iets in moet komen. Nou, Melvin liet op prachtíge wijze zien
hoe dat ging. Hij offerde een paard en creëerde daarmee zoveel druk op de stelling dat het een paar zetten later



mat liepl (1.5-0.5). Met deze mooie overwinning is Melvin nu topscoorder van het team met 3.5 uit 4, Rik heeft
een stijl waar je op moet veftrouwen, In twee volledig open koningstellingen offerde hij maar een paard,
waardoor ook nog eens een pion van zijn tegenstander op de zevende rij kwam, Als hij niet had geofferd kwam
hij minder te staan, dus dan is de keus voor Rik niet zo moeilijk: compliceren, Daar is hij ijzersterk in. Hij
voorspelde al bij de 20-e zet dat de partij geen 40 zetten zou duren. En inderdaad, na nog een paar kracht
zetten was de balans doorslaggevend naar Rik uitgeslagen (2.5-0.5). Berend had al vroeg in de paftij materiaal
geruild. Er ontstond een vrij rustige stelling waarin de tegenstander van Berend misschien wel ietsje beter stond
dankzij Berends dubbelpion. Maar daar kwam opeens, als een duiveltje uit een doosje, een kleine geniepige
combinatie op het bord. Berend won er een pion mee. Het leek misschien nog wel te houden, maar Berend liet
zien dat dat maar schijn was. Hij speelde het in een rechte lijn naar het volgende bordpunt (3.5-0.5).

In een partij waar veel spanning in zat, maar volgens mij nergens de balans echt verstoord was geweest,
besloten Lukas en zijn tegenstander op het tweede bord tot remise toen er ook echt voor beiden niets meer te
halen viel (4-1). Daarmee was het eerste matchpunt een feit. Op het bord van Rene bleef het materiaal lang op
het bord. Alle stukken stonden klaar om aan een koningsaanval te beginnen, maar waar zat het gat. Na veel
manoeuvreren incasseerde Rene een stuk tegen twee pionnen, maar wat er overbleef gaf zijn tegenstander
geen enkele kans op een halfje. Hij gaf dan ook meteen op (5-1)! Mark had zijn tegenstander al vroeg in de
partij onder vuur genomen. De stelling leek veelbelovend en er zal ook wel ergens wat beters hebben ingezeten.

Maar zijn tegenstander nam het initiatief over met een goed getimed kwaliteitsoffer. De rollen werden
omgedraaid. In een bijzonder gecompliceerde stelling waarin beide spelers de matnetten moesten zien te
omzeilen werd, na verschillende pogingen van beide kanten, tot remise besloten(5.5-1.5). Wijnand was als
laatste klaar. Ook in zijn partij was er sprake van een omslag. Lang leek het een worsteling tussen gelijken,
maar toen de match-ovenruinning een feit was, en de stemming in de bar tot grote hoogten was gestegen
(zowel van plezier als van geluidsvolume), vocht Wijnand tegen een steeds moeilijker wordende stelling. Hij was
gistermiddag de enige die de vlag moest strijken.

Nu heb ik het voorlopige commentaar van DJC Stein gelezen. Veel stond er nog niet in, maar men was wel van
mening dat hun nederlaag onnodig was geweest, Volgens die site had men op de middenborden (rene, berend,
rik) toch wel 2-3 punten moeten hebben ipv 0. Ik weet ook niet wie er gelijk hád. Wel wie er gelijk hééft!

Met deze vijf punten staan we inmiddels op de derde plek en, hoog boven de wolken droom je als vanzelf van
de top van de tweede klasse D. En waarom niet? We hebben een ijzersterk team, De vaste spelers scoren
allemaal hun punten met Melvin als topscoorder, we hebben goede invallers en we hebben al voor het tweede
jaar prachtige uitslagen....

Maar ja, over een uur of drie sta ik weer met beide voeten stevig op de grond. Eerst maar weer de volgende
wedstrijd, Begin februari is die pas. Tijd genoeg... Tot slot de paftij van Melvin met een mooi Paardoffer:

M. Holwijn - L. Graff 4e ronde KNSB-competitie, t3-L2-2O14
1.d4d5 2.Pf3 Pf6 3.c4e6 4.Pc3Le7 5.cd5 ed5 6.Lf4c6 7.Dc20-O 8.e3 Ph5 9.Le5f6 10.1g396 11.1d3 Kg7 12.0-0-0 Pa6 13.a3 b5 14.Pe2

Lg4 15.Kb1 Db6 16.Ph4 Lxe2t7.Dxe2 Pxg3 18.hg3 f5 19.Pxf5+ gf5 20.0h5 Th8 2L.Dxf5 Tal822.lxh7+ TxhT 23.Dxh7+ Kf6 24.Dg6 mat! 1-0

T Dordrecht 2730 DIC Stein 2rt6 51/z 2Vz

1 Lukas van der Linden 2233 FM Roel Hamblok 2330 Vz Vz

2 FM Mark Timmermans 2346 Fabian Miesen 2767 Vz Vz

3 Rik de Wilde 2208 FM Lennert Lenaerts 2106 1 0

FM Rob Caessens 2260 1 04. Rene Krul 2T4I

2074 1 05. Berend Eikelboom 2t48 Ynze Mengerink
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Melvin Holwijn 1899 Leon Graff 1810 1 08.



Dordrecht 2 (RSB 1e klas)

Dorriree ht 2 start voa¡rtvarend
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Het uit de Promotieklasse gedegradeerde tweede begon met een eclatante 6,5 - 1,5 uitzege tegen een op papier
vol ledig gelijkwaardige tegenstander.

De basis daaruan werd al op de eigen clubavond gelegd door Henk Tmmermans, die op bord 4 met zwart zijn
fel aanvallende tegenstander niet alleen tegen hield maar de pot zelfs won.

Dit deed Henk zo goed, dat hij woensdagavond zelfs met het team meeging naar Oude Tonge!

In het nieuwe gebouw van SOF kwamen we binnen een uur riant op 2-0 door een vlotte ovenruinning van Victor
van Blommestein, ook met zwart. Dit ontlokte Jacques Hennekens, onze andere supporter die gelijk zijn oude
maatjes bezocht, tot: Als zelfs Victor gaat winnen.....

Hij kreeg al snel gelijk toen zelfs Ton won (zonder Leeuw!) en Johan de stand naar 4-0 tilde.

Door remises van Adri en Victor Koppelaar was de winst met een tussenstand van 5-1 binnen, waarna kopman
Piet het geluk aan zijn zijde kreeg: Ronald Sparreboom bedacht om niet een kwal te winnen maar een stuk weg
te geven. Uiteindelijkwas Ben na een afgeslagen remise aanbod bezig om zelfs een 7-l op de borden te krijgen,
maar door een foutje lukte dat net niet.

Nadat we uit beleefdheid nog een paar bieftjes in de koelkast hadden achtergelaten konden de bolides, de een
wat sneller dan de ander, tevreden zoevend huiswaafts keren.

De resultaten lieten zien dat we een TPR van bijna 2100 konden noteren, iets waar we 14 wedstrijden op
hadden moeten wachten. Als deze vorm zo blijft, komt een hoge positie eraan,,. Coach Ton Slagboom

SOE/DZP I
1. Ronafd Sparreboom
2. Adriaan Tiefeman
3. Ivo Lagendl¡ k
4. Jan van Genderen
5. Jan Vonk
6. Johan Dupree
7. Marcel de Ruiter
8. Andre Pol-dervaart

1840 -
1950 -
1904 -
1191 -
1850 -
1823 -
1869 -
1184 -
7140 -

1839
195 4

1911
1843
1'782
1866
1834
t] 82
L1 4r

Dordrecht 2

Piet Pluymert
Ton Slagboom
Ben Sitton
Henk Timmermans
Johan van de Griend
Victor Koppelaar
Adri Ti.mmermans
Victor van Blommesteln

Lb - 6r¿

0 -1
0 -1
r'5 - a/t

0 -1
0 -1
14 - 1't

a4 - 1.t

0 -1

En hoe keken onze, bijzonder aanvallende, tegenstanders er tegen aan ?

SOF 1 af qeserveerd door Dordrecht

Volgens van Genderen was er nog nooit van Dordrecht verloren. En eens moet dan toch de '1ste keer zijn. Die

avond is gekomen, want vanavond was Dordrecht veel te sterk 1,5-6,5 Derhalve een gevoelige en ietwat

geflatteerde nederlaag, hopelijk kan SOF zich de volgende wedstrijd herstellen. En oh ja voor dat het vergeten

wordt, oud Soffer Jacques Hennekes, tegenwoordig schakend voor Dordrecht kwam als toeschouwer mee. Leuk

om Hennekes weer eens te zien. Waar is de tijd gebleven.......



Published on Wednesd ay,29 October 2014 16.57 | Written by Webmaster I d< ¡ .J ¡ ttits: 60

Na de remise, die Ben had bereikt in een vooruit gespeelde partij, leken er alle kansen voor het tweede team
aanwezig om ook de wedstrijd tegen Barendrecht/IJsselmonde winnend af te sluiten,

Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Er waren zeker kansen. Piet ging in op herhaling van zetten, terwijl hij
volgens Mark gewonnen stond. Victor verspeelde eerst de winst en liet zich in een uiterste poging om toch te
winnen pardoes mat zetten. Ook Conchita heeft heel goed gestaan, maar kon het door tijdnood niet afmaken en

moest genoegen nemen met remise. Verder waren er nederlagen voor Iwahn en Arie. Johan en Henk boekten
een oven¡vinning, zodat de einduitslag 3.5-4.5 werd.

Dordrecht 2
1. Piet Pluymert
2. Ben Sitton
3. lwahn Apon
4. Conchita Dwars
5. Johan van de Griend
6- Victor van Blommestein
7. Arie ven Heeren
8. Henk Timmermans

180L - Barendr/lJ'monde 1

1954 - Feike Liefrink
1843 - Steef Bergakker

- lroy Ockeloen
L76A -André Coenen
1866 - Robbert Meijer
L74I -Tjerk-Peter de Bruijn
1,656 - Bert Drolenga
L7A2 - Bart Dubbeldam

1864
2025
1938
t973
1861
LA70
7847
1826
1-57 4
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TIí/EEDE BEKERT DOOR IN DE R,SB
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Het viertal vanD2 begon ietwat verlaat onder leiding van nieuwbakken wedstrijdleider Arend aan de

op papier gelijkwaardige strijd tegen het in de Promotieklasse uitkomende RSR Ivoren Toren.

Het was dan ook geen verrassing dat de reguliere wedstrijd in2-2 eindigde.

Na loting bleken onze even borden wit te hebben en die eindigden beide in remise.

Aan bord 2 was dat blijkbaar geen verrassing: Ton Slagboom tegen zijn Rotterdamse evenknie Michael
Fung. Na wat slippertjes van beide kanten met nog enkele minuten op de klok werd dit vanwege een

geisoleerd c-pionnetje het hoogst haalbare voor onze remiseschuiver.

Op bord 4 kwam Victor Koppelaar een eind tegen Arend Bongers, maar net niet genoeg.

Enigszins verrassend was toch wel het verlies van kopman Piet Pluymert, binnen 3 dagen wederom met
de Leeuw, tegen de sterk spelende Herman Keetbaas. Met deze 1-2 achterstand kwam de druk geheel

op de schouders van Ben Sitton te liggen. De kenners binnen onze club weten hoe koel hij daarmee

omgaat en inderdaad werd Bob Hoos daarvan het slachtoffer.

Snelschaken dus en tegen een uur of 12 onder toeziend oog van de rest van de club kwamen \ /e nu met
2-I voor, wederom door remises van Victor en Ton en een gedecideerde winst van Piet. En weer dus

Ben als laatste bezig: in een hopeloos verloren stand hield hij net een seconde meer tijd over tot
frustratie van tegenstander Bob. It's all in the game, zeggen de Britten dan....

Dankzíj barman Wim konden we nog van een afzakkertje genieten, waarna we keurig om half I de zaal

mooi op tijd en voldaan verlieten. Bekercaptain Ton



Erg leuk stukje van tegenstander Herman Keetbaas op de RSR site:

Op dezelfde avond dat ons team 4 tegen Shah Mata speelde, gingen de RSB-bekerboys onder de bezielende
leiding van Joop op zoek naar het nieuwe speelhonk van Dordrecht, het Jubal Muziekcentrum, op steenworp
afstand van het stadion van FC Dordrecht aan de Kromme Dijk. Met drie trapsgewijs verbonden grote ruimtes
met bar, waar overal geschaakt werd op schitterende, hoge tafels, heeft de dordtse schaakclub zo op het eerste
oog een goede zet gedaan. ln een prettig rumoerige kroegsfeer ontbrak schetterende jubelmuziek gelukkig wel
en werd er iets verlaat om 8.15 uur afgetrapt.

1. lk speelde tegen Piet Pluymert, die in geen tijd alle bekende Leeuw zetten op het bord zette. Van de muren
ter plekke konden vanzelfsprekend nog geen grootse schaakvibraties worden opgevangen, des te meer tijd
kostte het mij om zetten te bedenken waar leeuwspelers niet van houden.
2.De partij van Fung tegen Ton Slagboom toonde wat voorspelbaar priegelschaak, waarbij beiden er wel voor
zorgden het evenwicht niet teveel te verstoren.
3. Bob probeerde oude tijden van Kasparov-Karpov te laten herleven in het Spaans, dus dat werd eindeloos
wachten totdat de lopers op c1 en c2 uit hun startblokken zouden schieten.
4. Bij Vincent Koppelaar tegen Arend werd het wel gelijk een levendige boel. Arend marcheerde lekker door op
de damevleugel met zijn pionnen en Vincent zoch|zijn heil aan de andere kant van het bord. Dat resulteerde in

een doorgelopen pion op f6, waar Arends koning het wat benauwd mee kreeg. Op het eind gingen alle stukken
er af en het resterende pionneneindspel werd remise gegeven, terwijl het gewonnen stond voor Vincent.

Toen alle wederzijdse wacht zetten wel zo'n beetje op waren, vond Piet het tijd om zijn leeuwstelling open te
breken, maar werd getrakteerd op een kwaliteitsoffer, die mijn hele tijdsachterstand van dik een half uur weer
goedmaakte. ln een verwarrend penningenwoud verloor Piet de draad; met de winnende blufzet Pe8, die zijn
resterende seconden wegtikte, was het eerste en enige volle punt binnen en nog ruim 10 minuten overl

Fung had inmiddels wat spel tegen een geïsoleerde pion weten te creëren, maar met het vermoeden dat Ton
Slagboom in de resterende minuten iets gehaaider zou zijn, werd tot remise besloten.
Bob en Ben hadden beiden minder dan 2 minuten op de klok en vrijwel alle stukken nog op het bord. Maar Ben
had de betere stelling en dat bleek ook. Een 2-2 eindstand en vluggeren dus.
Op 3 borden hetzelfde resultaat. Met nog 7 seconden te gaan, viel bij mij de klok uit. Met een nieuwe klok liet
Piet rustig zijn dame vangen, maar in de tijdsslag haalde hijzijn gram (3-l voor Dordt). En zo kon er om kwart
over twaalf toch nog luidruchtig worden gejubeld voor de terechte winnaars.

PublishedonSaturday,22November201423:3glWrittenbyTonSlagboomle+¡.-11/lHits: 65

De derde wedstrijd moesten we op de vrijdagavond tegen het derde team van Spijkenisse aantreden met een
totaal leeftijd verschil achter de borden van naar schatting zo'n 300 jaar,

Coach Ton gaf als eerste het slechte voorbeeld door op de negende zet een nieuwtje in de Zaandamse variant
van de Leeuw te brengen, die zo succesvol was voor zijn tegenstander dat die al 9 (!) zetten later mat kon
zetten. Ton had zo beter bij zijn kleinkinderen kunnen blijven....

Daar Victor van Blommesteijn in een keurig gespeelde positionele pot won van een meisje met de mooie naam
Villa gaf dat de burger moed, want het tweede komt wel meer langzaam op gang naarmate de avond vordert.
Met winst van topscorer Johan, verlies van Adri en remise van Henk bleef het ogenschijnlijk gelijk op gaan.

Echter, aan de top ging het gruwelijk mis toen Victor Koppelaar na een blunder direct kon opgeven. Kopman
Piet hield alles keurig binnen de remise grenzen, zodat Ben het als laatste wel weer de kastanjes uit het vuur zo
halen. Tegen het broertje van clubgenoot Rik de Wilde, Steven lukte dat nu eens niet en was de 3-5 een feit.
De volgende ronde thuis tegen koploper Sliedrecht 2 zijn we de underdog en dan moeten we toch laten zien dat
we niet helemaal voor spek en bonen meedoen in de eerste klas. Persoonlijk naschrift: Hoewel absoluut geen

excuus en hulde voor de zegevierende aanvallende jeugd, waren de zalen van s.c. Spijkenisse voor mij een
sfeerloze aangelegenheid. Uiteraard gaat het in bondswedstrijden om de puntjes, maar we blijven toch een stel
amateurs die de thuishaven vrijdagavond vrijwillig verlaten om elders hun hobby uit te oefenen. Dat er na de
wedstrijd nog een goed biertje en prima nootjes aan de bar verkrijgbaar waren, is slechts een schrale troost.

Ton Slagboom, een oudeDordtse zeurpiet.
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Naast het verslag van Ton Slagboom dat u al eerder op deze site kon lezen heeft Johan ook nog eens de gang

van zaken uit de doeken gedaan. Voor die mensen die zichzelf eens willen pijnigen: lees ook Johans verslag van
dit pak slaag.

Afgelopen week waren er drie wedstrijden waar teams van Dordrecht bij betrokken waren. Donderdag 20
november speelde het KNSB-bekerteam tegen Wageningen. Mark, Lukas, Rik en Melvin wonnen met 2,5-1.5.
Een verslag daaruan staat elders op de site. Zaterdag 22 november speelde het eerste team tegen Eindhoven,
dat gemiddeld per speler 100 ratingpunten meer had. Dat bleek in de praktijk geen beletsel, want Dordrecht
won met 5-3! Een uitgebreid verslag hierover staat ook op de site,
Helaas is het Dordrecht 2 niet gelukt om een positief resultaat te boeken, toen het vrijdag 21 november aantrad
tegen Spijkenisse 3. Er werd met 3-5 verloren. Er zijn ongetwijfeld kansen geweest voor een beter resultaat. Het
heeft echter niet zo mogen zijn.

Aan het eerste bord lukte het Piet niet om de verdediging van zijn tegenstander onklaar te maken. Hij moest
berusten in remise.

Ton had aan het tweede bord zijn dag (avond) niet. Het is bijna twee jaar geleden dat hij in een externe
wedstrijd verloren had. Dus tevoren was al gerekend met minimaal remise. Dat kwam echter totaal niet uit,
Tons tegenstander brak met een krachtzet alle tegenstand. Ton moest direct de koning omleggen.

Victor K. had na de opening een gezonde voordelige stand bereikt. Niets is echter moeilijker om een dergelijke
stand daadwerkelijk te winnen. Dat bleek ook nu het geval. Na wat mindere zetten van Victor kwam zijn
tegenstander duidelijk in het voordeel zodat ook Victor uiteindelijk in verlies moest berusten.
Ben verging het niet veel beter. Hij kon geen goede grip krijgen op de stelling en verloor uiteindelijk terecht.
Johan kwam in een ongeveer gelijke stelling na de opening. Toen zijn tegenstander onnodig een pion verloor,
zakte de tegenstand weg en kon Johan zijn ongeslagen status handhaven.

Adri kreeg in tijdnood een eindspel van dame tegen twee torens te verwerken waarbij zijn tegenstander ook
nog een vrijpion had. Adri verdedigde zich goed. Echter toen hij remise in handen leek te hebben, bleek een

foute zet meteen fataal.

Henk heeft lange tijd geprobeerd om een positief resultaat te boeken. Toen zijn tegenstander in tijdnood
gevaarlijk met dame en paard de koning van Henk kwam bedreigen moest Henk wel berusten in remise door
eeuwig schaak.

Voor de derde keer viel Victor van B. in. Victor kan soms niet de neiging onderdrukken om snel te gaan spelen
Daardoor verliest hij soms wel eens onnodig. Dit keer was hij te sterk voor zijn tegenstandster en won hij
gedecideerd. Totaaluitslag: 5-3 voor Spijkenisse 3.

Spij kenisse 3 I1 62
1. Maurice Manoch 2019
2. Sefman Ercan 7'111
3. Michael van der Voorden 1716
4 . Steven de lrlif de L1 6L

5. Steyn de Lange 1705
6. Nick Groeneweg I1 44
7. Werner Hubner I1 61
B. ViIIa Siu 1603

Dordrecht 2

Piet Pluymert
Ton Slagboom
Victor Koppelaar
Ben Sitton
Johan van de Griend
Adri Timmermans
Henk Timmermans
Victor van Blommestein
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De derby tussen de tweede teams van Dordrecht en Sliedrecht is in 4-4 geëindigd, Daardoor is Sliedrecht
'Herbstmeister' geworden , zoals de teamleider van Sliedrecht, Leo Koppelaar het uitdrukte.

Dordrecht 2 heeft er een punt bij gekregen, maar moet in het voorjaar van 2015 nog zeker aan de bak om niet
te degraderen.
Het was een spannende wedstrijd, waarin het halven¡rege de avond leek alsof Dordrecht 2 een kleine
ovenruinning zou boeken. Victor Koppelaar had al vooruit gespeeld tegen Wout Boer en remise gehaald. Toen
Conchita Dwars een fout van Pieter Pons had afgestraft en Ton Slagboom (tegen Jerry van Rekom), Henk
Timmermans (tegen Adrian Mensing) en Johan van de Griend (tegen Teunis den Rooijen) remise hadden
gehaald was de tussenstand 3-2 voor Dordrecht 2. De stand op de overgebleven borden was zodanig dat
gehoopt kon worden op een ovenruinning.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Jan Willem Versloot liet groot voordeel glippen en werd door de jonge
Andrew Mensing verslagen en Ben Sitton werd in de uitvluggerfase overmeesterd door Robeft van Rekom. De
stand was toen 4-3 voor Sliedrecht. Toen was het aan Piet Pluijmeft aan het eerste bord om in ieder geval een
punt te redden voor Dordrecht. Gelukkig kon hij zijn tegenstander Tobias Dekker onder druk houden, die in
tijdnood de dreigingen van Piet niet meer kon pareren, waardoor Piet uiteindelijk verdiend won. Eindstand 4-4.

De volgende wedstrijd is op maandag 2 februari in en tegen Nieuwerkerk aan de lJssel. Johan v.d. Griend

Dordrecht 2

1. Plet Pluymert
2. Ben Sitton
3. Victor Koppelaar
4. Ton Slagboom
5. Johan van de Griend
6. Jan Wilfem Versloot
1. Henk Timmermans
8. Conchita Dwars

Sliedrecht 2

Tobias Dekker
Robert van Rekom
Vf out Boer
Jerry van Rekom
Teunis den Rooijen
Andrew Menslng
Adrlan Mensing
Pieter Pons
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Dordrecht 3 (RSB 2e klas)

Het derde mocht de eer hebben om het eerste team te zijn in het nieuwe onderkomen bij JMC.
Het gemis van voormalig captain lohn lanssen was voelbaar, zeker ook na afloop door het
ontbreken van zijn kenmerkende stukjes. Mede daarom onderstaand verslagje van Papendrecht:

Papendrech t/ Alblasserdam 1
verliest eerste wedstr¡jd

25.O9.74 Meinte Smink
Het eerste team van de schaakveren¡g¡ng Papendrecht/Alblasserdam speelde
23 september haar eerste veren¡g¡ngswedstrijd van het seizoen. Het 3e team

n Dordrecht was in Dordrecht de tegenstander.
De op papier sterkere opponent maakte de verwachting waar. Tot halverwege de
wedstrijd kon Papendrecht/Alblasserdam nog goed meekomen. Toen echter aan het
einde van de avond de kruitdampen optrokken werd de nederlaag toch duidelijk: 5Vz -
21/2. Invaller Arie Prins behaalde een mooie remise. Dat was ook weggelegd voor Koert

Gerrit de Jong, Kees Brinkman behaalde de volle winst. Meinte Smink,
Hans van den Beukel, Arie Speksnijder en Ad Stabij verloren hun partijen.

nstander is op 14 oktober Hendrik ldo Ambacht

rmmerman en

De vo ende t
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Dordrecht 3

Iwahn Apon
Victor van Blommestein
Theo Jiskoot
Arie van Heeren
Jan Vrlillem Versfoot
Adrie v. d. Vüilligen
Arend van Grootheest
Otto van Haren

- Papendrecht/Albl. 1

- Mei-nte Smink
- Kees Brinkman
- Hans van de BeukeÌ
- Koert Timmerman
- Arle Speksnijder
- Arie Prins
- Gerrit de Jong
- Ad Stabij
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De allereerste team foto bi JMC is wel van Schaakclub Dordrecht makel

Op de voorgrond: Otto van Haren tegen Ad Stabij; let ook op erelid Adri v.d. Willigen !

DORDRECHT 3 WINT OOK TWEEDE WEDSTRIJD
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HZP Schiedam 2

Andries Schukking
Jan Brand
Frans Groeneweg
Gerard Turkenburg
Dick Vons
Hans Schrumpf
F.G. Maas
Marco Zwanenburg

Dordrecht 3

Iwahn Apon
Victor van Bfommestein
Theo Jiskoot
Wim van Noort
Martijn Rijneveen
Adrie v. d. lrlilligen
Arend van Grootheest
Otto van Haren

15 60
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DORDRECHT 3 beide benen op de grond

Dordrecht 3
1. Iwahn Apon
2. Victor van Blommestein
3. Theo Jiskoot
4. Arie van Heeren
5. Vr/im van Noort
6. Adrie v.d. Willigen
7. Arend van Grootheest
B. Otto van Haren

1700

r'7 47
17 10
165 6
r1 41
7628
71 23
7691

71 28
1785
r1 84
163 9
11 69
11 22
r681
71 26
7177

Dordrecht 3
1. Iwahn Apon
2. Victor van Blommestein
3. Theo Jlskoot
4. Arie van Heeren
5. hlim van Noort
6. Adrie v.d. Vlilligen
7. Arend van Grootheest
8. Otto van Haren

RSR Ivoren Toren 4

Lola den Dunnen
Pauf Dekker
Leo van Dongen
Arrian Rutten
lVouter Scheffer
Vrlijnand Dobbinga
Brian van Kanten
Martin Jaspers Focks

csv 2

Arjan Terlouw
Mark van Liempt
Rob van de Bosse
Harry Stroosma
V,liflem Kfein
lrlafter Vermeer
Hans Blokland
Thomas Herrew-i j n

Dordrecht 4

Gert Zwartjes
Anton de Maertelaere
Thijs van Hoek
Marti;n Rijneveen
Hans Schreuder
Dlck Nugteren
Anko Bonninga
Henk Monster

Erasmus 2

Gi-ll-es Donze
Jan Hoek van Dij ke
Jaap van Meerkerk
Frits Steenbergen
Henry Pijpers
Emif Verhoef
Arie de Jong
Joram Slmons

HI Ambacht 1

Xander van Doorn
John van Hest
Frank Plomp
Girair Hakopian
Piet van den Berg
Chris Mal-als
Piet de Jonge
Klaas Bax
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DORDRECHT 3 TOCH MEDE KOPLOPER !

Tegen een waarl¡jk niet veel minder team, wonnen we ru¡m

1700

Mooi punt van kopman Iwahn !
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Dordrecht 4 (RSB 1e klas)

Zoals verwacht zou het 4e het zwaar krijgen, maar zo zwaar....?l I
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Dordrecht 4

Gert Zwartjes
Martijn Rijneveen
Hans Schreuder
Michiel van der Veen
Erwin van lfingerden
Elroy Peters
Hans Boersma
Henk Barends
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Dordrecht 4

Gert Zwartjes
Anton de Maertefaere
Martijn Rijneveen
Hans Schreuder
Dick Nugteren
Anko Bonninga
Elroy Peters
Hans Boersma

Shah Mata 2
Gerard Kastefein
Teun Koorevaar
Hans van Cafmthout
Klaas de Ruijter
Dolf Rij keboer
Cor Brouwer
Chris V,liffemse
Bert Bonnet
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Dordrecht 5 (RSB 4e klas)

SOF/DZP 3 I4O4
1. Ronald Groenendijk 1504
2. Maart van de lùaaf L448
3. Anton Visser 1531
4. Gerard de Jager 1535
5. Frans Mefaard I4I9
6. Piet Lesuis 1319
7. hlim Tieleman I21 0

8. Philippe van Waardenburg 1204

Dordrecht 5

NO

Anko Bonninga
Henk Monster
Hans Boersma
Elroy Peters
Glfian Liemburg
Anton van Bokhoven
Aart Harms

Barendr/rJ'monde 4

Eri-c van Orfe
NO

Joost Mooijweer
Ab Kamman
Marcef Wijnen
Jan van Vlijmen
Roe-l de Hoop
Ab Kruijt

Dordrecht 5
Hans Boersma
Elroy Peters
Henk Monster
Gil-ian Liemburg
Henk Barends
Anton van Bokhoven
Rick Jefier
Aart Harms
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RegI.

Dordrecht 5
1. Hans Boersma
2. Anko Bonninga
3. Ad Huijps
4. Elroy Peters
5. GiÌian Liemburg
6. Henk Barends
1. Peter Fafié
B. Rick Jelier

Messemaker L841 5

1. Afbert-Jan Vüagensveld
2. Eefko de Groot
3. Rudolf van Noord
4. Hans van Offeren
5. Eduard Dame
6. Ronafd Bode
7. Adrie Oosterhof
B. Kees van Vlensveen

Dordrecht V1
1. Hans Boersma
2. Maarten van Hulst
3. Anton van Bokhoven
4. Aart Harms

Dordrecht Vl
1. Anton van Bokhoven
2. Sjoerd Kelder
3. Maarten van Hulst
4 . Peter Odlj k

HI Ambacht
Chris Mafais
Gerrit de Graaf
Fred Slngewafd
Hans Hameetman
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Ook hier geen verslag van de teamcaptain. Kom op jongens, een paar regels is OK.

Dordrecht 6 (RSB 4-tallen)

L328
74L6
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13 37
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Sfiedrecht 1276 - Dordrecht V1
Koos van den Berg 884 - Anton van Bokhoven
Jan Veenis 1451 - Sjoerd Kelder
Jan Wiflem Kraayevefd 1312 - Peter Odij k
Johan Gijsen - Aart Harms

1358 - De lJssef V2
1337 - Arie Macdaniel Jr
1319 - Casper de Pijper
I3'7 1 - Ton van Smirren
1343 - Aad van der Meer

1359 2
1456 0

1332 7
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Dordrecht 7 (RSB 4-tallen)

Tweede Viertal krijgt een enorme nederlaag te verwerken. (0,5 - 3,5)
Published on Thursday, 16 October 2014 17.12 | Written by Webmaster | É ¡ E ¡ nits: 13

Op maandag 6 oktober jl. speelde het Tweede viertal in Krimpen aan de lJssel.

Op het laatste moment werden twee partijen uit handen gegeven, maar desalniettemin zijn we niet minder
enthousiast voor de volgende ronde. Henk Barends, Peter van der Laars en Cor Vossen verloren hun paftij,
terwijl Aart Harms met een remise behaalde. Bij deze uitslag moeten we maar niet te lang stil staan en ons
beter richten op de volgende padijen.

Krimpen a/d IJsseI 1302 - Dordrecht V2 1281 3r¿ - %

1. Henk Verver 1598 - Henk Barends 7425 1" - 0

2. Leo Koot 1222 - Peter van der Laars 1,241 I - 0

3. Lars Rook 1086 - Aart Harms 11-88 r¿ - ,
4. Andre Tukker - Cor Vossen 1 - 0

Aat Harms

Tweede viertal verliest van Willige Dame: 1-3
Published on Wednesday,12 November 201422:48 | Written by Webmaster I fr t t= I tå | Hits: 11

Het wil nog niet vlotten met het Tweede Viedal,
Op 4 november jl. speelde het Tweede Viertal thuis tegen een sterk team van "de Willige Dame" eveneens uit
Dordrecht, Na twee wedstrijden wachten nog steeds op onze eerste ovenruinning. Daarom gaat het team weer
gesterkt door deze nederlaag, vol goede moed naar de derde ronde. Aart Harms
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Dordrecht V2
Henk Barends
Peter van der Laars
Aart Harms
Cor Vossen

De IJssel V1
Sjaak in rt Veld
Teus Boere
Frans Dubois
Panc Vink

De Willige Dame
Anne Meeldij k
Fons Claessen
Piet Schuffer
lrlif f em Plat j e
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1388 1

7535 %

1408 0

7350 
'L26L 0

-3
_44

-1
-%
-1

1

2

3
4

1488 - Dordrecht V2
7604 - Hans Boersma
1432 - Henk Barends
1410 - Peter van der Laars
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Op maandagavond, 24 november speelden we tegen het vieftal van "de lJssel" uit Moordrecht.
Met een sterker team dan voorheen gingen we optimistisch als altijd, naar onze derde tegenstander in de pool.
Hans Boersma wilde een lege plaats opvullen, waaruoor ik mijn dank nogmaals uitspreek, Het voor ons veel te
sterke team bleek een hoge rating te hebben, de laagste was 1504. In ieder geval hebben Hans en Henk hun
eÍgen KNSB-rating een beetje kunnen opkrikken.
De samenstelling van ons viertal was als volgt:
Hans Boersma: Bord 1, met wit en speelt remise;
Henk Barends: Bord 2, met zwaft en speelt remise;
Peter van der Laars: Bord 3, met wit en verliest;
Aart Harms: Bord 4, met zwaft en verliest.
De eerste heft van onze competitie zit er op en we staan voorlopíg op de laatste plaats. Voor het einde van de
competitie moeten we in ieder geval wel van die plek af. Met goede moed gaan we de volgende ronde in.
Aaft Harms



TOERNOOIEN

'Clean sweep' SCD Ben, Piet & Lennard! Laurens Jiskoot met altüd goedlachse Victor.

Met 49 deelnemers mag de organisatie, gezien de toestand van de wegen, zeker niet klagen en zelfs uit
Amsterdam kwamen spelers naar Dordrecht. In de nieuwe speelruimte van SC Dordrecht was het goed
toeven en ook de inwendige mens kon in de pauze naar ieders lust worden gevuld,

De le groep was aan het einde van de dag een geheel Dordtse aangelegenheid. Piet Pluyrnert zagzich
uiteindelijk geflankeerd door clubgenoten Lennard den Boer en Ben Sitton, die beiden met 5 uit 7 Piet
wel naderdenr m¿utr net dat ene halfie te kort kwamen. Piet won het toernooina2012 voor de 2" keer.

In de 2e groep was het stuivertje wisselen om de eerste plaats, maar het was Marlo Coolen van SV
Amsterdam-West die aan het langste eind trok. Hij eindige weliswaar gelijk met thuisschaker Ronald
de Vries, maar had net iets meer SB punten. Op de derde plaats vinden we Peter van den Belt van SV
Paul Keres uit Utrecht met slechts een halfie achter op de nummers I en2. Peter Vis van SV Sliedrecht
kwanr wat laat op gang en greep met een keurige 4e plaats net naast de pnjzen.

Ook de winnaar van de 3e groep was pas na de laatste ronde bekend. Hier won de huisschaker
Vibhi van 

.Wersch 
het van bekende namen als 'Willem Platje en Bert van Manen. 'Willem Platje van De

Willige Dame werd nog wel derde na een paar ronden op kop te hebben gestaan. Rik Jelier van SCD
zetfe eenmooie eindsprint in en wist op weerstandpunten de tweede plaats te behalen. Ook hier greep
een speler van SV Sliedrecht net naast de prijzen: William Gijsen bleef op weerstandpunten nipt 4e.

De organisatie, bestaande uit leden van de schaakverenigingen Zwijndrecht, Dordrecht, de Willige
Dame en Sliedrecht kan opnieuw terugzien op een geslaagd toernooi.

I
I a a a

Ondanks slechte wegen volle bak in JUBAL
29.72.14 Mark van Hulst
Het 9e Pank Hoogendoorn is dit keer gewonnen door Piet Pluymert van SC Dordrecht. Piet was
vooraf al één van de favorieten en ging vanaf ronde 1 goed van start. Met slechts 3 remises bleef

agen, maar bleef de nummer 2 slechts een halfje voor.

Piet Pluymert wint
9d'Pank endoorntoernoo¡

Piet - Toms Schøakboeken
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Het einde van het jaar is voor veel snelschaak fanaten een prachtige tijd. Vaak worden er binnen twee dagen,
en net als vorig jaar zelfs op 1 dag, in Rotterdam bijzonder gezellige en vriendschappelijke snelschaak
toernooien gehouden. Dit keer was het maandagavond prijs bij Fianchetto en dinsdagmiddag in Krimpen bij het
Menno Ploeger toernooi. Over dit laatste toernooi later nog een stu$e. Tussen de oliebollen, bitterballen,
vlammetjes en kipnuggets door werden er tussen de 12 en 14 potjes van 5 minuten gespeeld. Van Dordrecht
speelden Mark Tmmerrnans, Rick de Wilde, Lennard den Boer (die eerder die dag al 2e in het Pank
Hoogendoorn toernooiwas geworden), Marcel Pluijmert, Victor Koppelaar en Joas van Doeselaar mee.

Mark was titelverdediger en in de eerste ronde verliep alles volgens plan. Met 6 uit 6 behaalde hij de
finalegroep. Lennard haalde ook de fìnale groep met een I00 o/o score in de voorronde. Rick deed het iets
minder en vond zichzelf in finalegroep 3 terug, net als Marcel en Victor. Adri had de hoop gevestigd op de
tweede helft van het toernooi want de voorronde was dramatisch verlopen. Dankzij wat, met geluk bij elkaar
gesprokkelde puntjes mocht hij in groep X zijn lijdensweg veruolgen. Helaas laten de uitslagen op de site niet
zien in welke finalegroep Joas uiteindelijk terechtkwam.

In de tweede zitting ging het wat stroever bij de kampioen van vorig jaar. Hij verloor niet, maar moest wel 4
remises toestaan. Daarmee eindigde Mark op de derde plek achter Ricardo Klepke (4.5 ptn) en gelijk met G¡js
Kamerman (4). Lennard viel met zijn 4e plek net buiten de prijzen. Voor Dordrecht behaalden Marcel en Rik nog
een eervolle vermelding met hun 2e en 3e plek in groep 3 plus een versnapering. De overige Dordtenaren
hielden aan hun tocht naar Schiedam niet meer over dan een roemloze plek in het leger van de prijslozen.
Afrjn, het was bijzonder gezellig en er is altijd weer volgend jaar...

Mark prolonseert ziin titel in het laatste Menno Ploeser toernooi
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Voor de spelers die maandagavond op het oliebollen toernooi niet naar eigen capaciteiten hadden
gescoord (althans dat denken ze dan hè?) of voor hen die er wel pap van lusten, was er dan op
dinsdagmiddag de 19e editie van het Menno Ploeger toernooi. Mark won overtuigend met 8.5 uit 9 en
een TPR van259L Initiator van dit toernooi Henk Grevenbosch had al voor aanvang van het toernooi
aangegeven dat dit, om persoonlijke redenen, de laatste editie van het toernooi zou worden. Dat is
natuurlijk janìmer; omdat het inmiddels zo'n ijkpunt in het snelschaak jaar is geworden en het een
retinie is geworden waarrnee een relaxte sfeer ontstaan is en omdat iedereen toch voor de punten gaat!

En Mark flikt het weer..... !



De rehabilitatie voor de resultaten van maandagavond bleef een beetje uit bij enkelen van ons. Mark
kwam flitsend uit de startblokken en bleef flitsend gaan tot hij in de achtste ronde met Hans Bohm
remise overeen kwam. Hij had op dat moment zo'n beetje de gehele top 6 gehad, maar was nog steeds
niet zeker van de eindoverwinning. Misschien was het wel passend dat de laatste partij uit dit mooie
toernooi ging tussen de twee spelers die in de afgelopen 10 jaar het toernooi hebben gedomineerd:
Johan Quist en Mark. Na een spannende partij trok Mark aan het langste eind. Hij mag voor de vierde
keer zijn n¿urm op het plaatje laten graveren. Johan Quist staat er vijf keer op.

Vier andere spelers van Dordrecht zijn terug te vinden op de ranglijst: Victor eindigde op de 37e-53e
plek met 5 punten; Marcel begon heel goed met 4.5 uit 6, maar wist er niets meer bij te sprokkelen. De
54e-68e plek was zijn deel. Adri is terug te vinden op de 69e-89e plek met 4 punten. Joas van
Doeselaar, ons enthousiaste (mogelijke , maaÍ ik denk dat het haast wel zeker is) nieuwe clublid, wist
drie punten te vetzamelen en werd daarmee 98e-1 1 le. A, Timmermqns

t'l* Fetofl vä¡1 dea'l-"marñ tfiürn#oi *en pflür; vû{-3i't.-e¡rn*¡"rJ
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De 21e editie van het Peter van der laars toernooi, dat even van de agenda verdwenen leek te zijn, kwam er
toch weer. Lennard den Boer was vooraf een van de favorieten. Hij maaKe die rol vanaf het eerste moment
waar door van kop af te winnen. Uiteindelijk liet hij professioneel in de laatste ronden een paar kruimels voor de
mindere goden, maar toen kon hem de eindzege nog maar moeilijk ontgaan,

Na het afscheid van Peter als organisator van dit unieke toemooí, was het lwahn Apon, die niet alleen vond dat
het toernooi niet verloren mocht gaan. Hij ondernam ook stappen en op de brede stoep voor de Apotheek
Galilea was dan ook ruimte genoeg voor de 42 deelnemers. Ook een record.

Na een lange dag, waarcp het weer echt meewerKe, en de organisator voor een uitmuntende indische lunch en
voldoende versnaperingen had georgd, konden de prijzen worden verdeeld. Zoals gezegd, Lennard zegevierde,
Piet werd tweede en Dirk Pulles werd derde. De overige prijswínnaars vind u op de bijgaande ovezichten.
Foto's vind u op Tom schaakboeken
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tvb: enkele observaties tu.a.o. ¡ø.e.)

- Een perfect toernooi, voor vele jaren herhaling vatbaar!
- Geweldige sett¡ng rond Apotheek Galiliea-Zuid.
- Applaus voor de Sponsors w.o. de Apotheek
- Uitstekende sfeer en mooi bezet met 42 deelnemers/sters van alle speelsterkten
- Een overtuigende winnaar LENNARD DEN BOER!!

- Elf andere (rating)prijswinnaars, w.o. Piet Pluymert, Dirk Pulles, Gerben van der
Weert, Johan van der Griend, Marcel Pluymert, Theo Visser. Mari Pulles, Elroy Peters,

Jack de Ruijter, Koos van Dalen en Francijna Wijnhoven.
- Peter van der Laars kan terugkijken op alweer een buitengewoon geslaagd Peter van
der Laars Toernooi.
- AdriTimmermans e.a. zorgden dat de wedstrijd gladjes verlie . T.v.Bokhoven

RECKLINGHAUSEN (1)
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Of: een verslag van 24 uur Recklinghausen, Schaakclub Dordrecht over de grens

Afgelopen zaterdag, 31 augustus 2014, was het zover. Na een heel lange periode was er weer een uitwisseling
tussen de schakers van Dordrecht en Recklinghausen. Van diverse clubleden heb ik begrepen dat de laatste
uitwisseling tussen beide steden (althans op schaakgebied) 'ergens' in de tachtiger jaren van de vorige eeuw
heeft plaatsgevonden. Zelf ben ik eens als jeugdlid van Schaakclub Groothoofd in Recklinghausen geweest,
maar ook dat is al minimaal 10 jaar geleden. Wellicht vormt deze uitwisseling de opmaat voor een nieuwe
traditie. Een verslag van onze belevenissen van de 24 uur op Duitse bodem.

In ieder geval, in alle vroegte op de zaterdagmorgen togen 10 Dordtse schakers (Mark Timmermans/ Rik de
Wilde, Ton Slagboom, Ben Sitton, Adri Timmermans, Victor van Blommestein, Otto van Haren, Arie van Heeren,
Thijs van Hoek en Gerben van der Weert) richting Recklinghausen om daar de Nederlandse eer hoog te houden
in een rechtstreeks duel met onze oosterburen. De opzet van de dag betrof een toernooi in zogenaamd
'Scheveningen systeem'waarbij iedere speler van Team NL tegen iedere speler van Team DE zou spelen. In
totaal derhalve 10 rondes met een kwaftier bedenktijd per persoon per partij.

Na een reis van twee uur en een beetje kwamen we rond de klok van 11:30 aan in Recklinghausen, alwaar na

enkele plichtplegingen en vriendelijke woorden van de organisatie de klokken rond 12:00 aangezet werden.
Jammer was dat het'topduel' direct in de eerste ronde zou plaatsvinden, waarbij iedere speler tegen zijn (of
haar, het Duitse team bestond uit negen mannen en één vrouw) eigen bord zou spelen. Dit betekende dat'onze'
FM Mark direct tegen'hun'FM Heiko moest aantreden. Mark was echter niet onder de indruk en won
gedecideerd, Dit voorbeeld inspireerde de rest, de eerste match was met 6-4 voor Nederland. Na veruolgens
ronde 2 met dezelfde cijfers te verliezen en ronde 3 in een vriendschappelijk gelijkspel te laten eindigen was de
stand na drie rondes 15-15! Hierna werd het echter snel minder voor ons, ronde 4 gingen we met 1,5 - 8,5 (!)
ten onder. In ronde vijf deden we 'een tikje' terug door met 5,5 - 4,5 te winnen. Ronde 6 was echter weer voor
onze tegenstanders, ditmaal met een score van 3-7. Dit verlies zijn we helaas niet meer te boven gekomen.

Rondes 7, B en 10 gingen ook verloren en alleen in ronde 9 werd nog de kleinst mogelijke winst gepakt.
Uiteindelijk werd de match gewonnen door onze Oosterburen met een totaalscore van 43,5 - 56,5. Nu waren
onze Duitse tegenstanders gemiddeld genomen ook sterker dan ons team, zeker aan de lagere borden



(gemiddelde ELO NL: 1841 versus 1913 voor Duitsland) dus een nederlaag was in ieder geval statistisch gezien
voorspeld. Als u wilt weten of de uitslag geheel in lijn is met de verwachtingen van Dr. Elo kunt u ongetwijfeld
terecht bij onze statisticus op dat gebied, Ton Slagboom.

Tijdens de prijsuitreiking kreeg Dordrecht de'vriendschapsbeker'overhandigd als aandenken aan deze
uitwisseling. Daarnaast was er een eeryolle vermelding voor Mark Timmermans - hij haalde de maximale score
van 10 punten uit evenzoveel partijen. De detail uitslagen en foto's kunt u vinden op de website van de
Schaakverenigingen uit Recklinghausen (meervoud inderdaad,ze hebben in een stad van 115.000 inwoners
vier(!) schaakverenigingen): De foto's van onze fotografen Adri en Thijs zullen ongetwijfeld nog op onze
website verschijnen.

Na deze sluitingsceremonie kon de avondmaaltijd aangevangen worden. Deze bestond, hoe kan het ook anders,
uit Schnitzel mit pommes und salat - meer Duits kun je het niet krijgen! Na van de dis genoten te hebben ging
één auto tezamen met Adri, Gerben, Mark en Rik terug naar Nederland, terwijl de zes anderen de geneugten
van het nachtleven van Recklinghausen gingen beproeven. Na een sightseeingtour door het centrum van
Recklinghausen door één van de Duitse schakers (in de stromende regen nog wel) gingen we richting ons hotel.

Na een korte opfrisbeurt (quizvraag: We hadden om 20:30 in de lobby van het hotel afgesproken, welke schaker
kwam er fashionably late om 20:45 aanzetten?) konden we de stad in op zoek naar een leuke kroeg. Dat bleek
makkelijker gezegd dan gedaan - gezien het centrum van Recklinghausen op zaterdagavond zo goed als
uitgestoruen bleek. Gelukkig wisten we, na een korte tussenstop op een terras, de Irish Pub te vinden waar ze
zowaar een schaakspel hadden en het heel gezellig werd. Onder het motto'What happens in Recklinghausen
stays in Recklinghausen' zal ik geen verdere details van onze escapades in dit verslag opnemen. Wellicht zijn
deze details wel te verkrijgen bij één van de deelnemers.

Nu vraagt u zich wellicht af wat de titel van dit schrijven te maken heeft met Recklinghausen. Dat zal ik u dan
nu gaan uitleggen. Op zondagmorgen ging ik tezamen met Otto en Arie de thuisreis aanvangen, zo rond 10:30
lokale tijd. We waren echter nog geen 5 minuten onderweg voordat we in een file terechtkwamen, Naar toen
bleek een gehele snelweg vanaf 10:00 uur in de morgen een aantal uur afgesloten vanwege het onschadelijk
maken van een bom uit WO II. Helaas betrof dit precies de snelweg waar wij overheen zouden willen rijden.
Men heeft dit onschadelijk maken overigens nogal 'gründlich'aangepakt, gezien ook 10.000 mensen
geëvacueerd waren.

Zodoende werden wij de volgende afslag de weg afgestuurd (de snelweg was immers dicht) en kwamen we
'ergens' uit. Ergens inderdaad, want geen van ons drieën had een idee waar we nu eigenlijk waren. Nu moet u

weten dat ik wél over een TomTom beschik, maar deze hardnekkig blijft roepen dat ik toch echt de (afgesloten)
snelweg op zou moeten rijden. Dat leek ons toch niet zo'n geslaagd idee en zodoende begonnen we bordjes van
secundaire wegen te volgen naar steden richting de grens. Dat ging op zich nog lang goed, totdat we aan het
andere eind van de afgezette snelweg kwamen, waar we alweer tegen gehouden werden. Ditmaal stonden er
een aantal mensen bij de afzetting, dus gingen we maar eens vragen of we überhaupt ooit in Nederland uit
zouden kunnen komen. Het eerste antwoord van de vriendelijke dame was echter'U kunt het beste een aantal
uur wachten tot de weg weer open is, zo rond L4:30'. Dit was natuurlijk niet echt het antwoord waar we op
hoopten, om ondeftussen 11:15 in de morgen. Na nog wat doorvragen kregen we een alternatieve route
voorgeschoteld. Die gingen we dan maar volgen, maar die leidde ons via (de flanken van) Doftmund richting
Bottrop en vervolgens naar de grens bij Arnhem. Voor de geïnteresseerde lezer met gevoel voor leedvermaak:
Dat bleek achteraf slechts een kilometer of B0 omrijden te zijn. Saillant detail: Na 1,5 uur rondrijden bleek de
afstand naar Dordrecht groter te zijn dan vanaf ons beginpunt!

Tot overmaat van ramp kwamen we vervolgens in een stortbui van ongekende propotties, waardoor de snelheid
niet hoger lag dan een schamele 75km/uur. Uiteindelijk kwamen we iets na 14:00 aan in Dordrecht, bijna een
verdubbeling van de originele reistijd, Overigens: Ton, Victor en Thijs waren een klein uur eerder al veftrokken
en hadden zodoende nergens last van. Navraag bij'Lucky Ton' leerde dat zij reeds om 11:45 in Dordrecht
arriveerden. Geluk kun je hebben zeg maar...

Ben Sitton
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Na een onderbreking van minstens 25 jaar, heeft Schaakclub Dordrecht de schaakbanden met zusterstad
Recklinghausen afgelopen zaterdag weer aangehaald. Het werd een bijzonder gezellige dag en na afloop hielden
wij ons maar vast aan de openingswoorden van onze gastheren: het ging hier niet om het winnen, het ging er
om de vriendschapsbanden aan te halen.

Tien spelers van Dordrecht begaven zich, zaterdagmorgen vroeg, op weg naar Recklinghausen. De eerste
poging om de uitwisseling te organiseren mislukte een paar maanden geleden. De ontvangstcommissie in

Duitsland had nog wel zo zijn best gedaan, Maar, gelukkig was er begrip voor de situatie en stelden onze Duitse
vrienden een alternatief voor. Een soort Massakamp tussen de leden van de verenigingen. 1-ien tegen tien
waarbij in 10 ronden bepaald zou worden wie het sterkst zou zijn.

Wij waren met een bont gezelschap onderweg gegaan met spelers uit het eerste tot en met het vijfde en zo leek
ook de Recklinghauser equipe te zijn samengesteld. Wij een FM (Mark) en ook zij een FM,Alle spelers van het
Dordtse team moesten een partijtje spelen tegen alle spelers van het Duitse team dus er stonden 10 ronden op
het programma.

Na allerlei feestelijke woorden en het gebruikelijke gehannes met de indelingen kon de eerste ronde omstreeks
12:00 uur van start, Meteen de twee FM's tegen elkaar en dat werd een overwinning voor Mark en ook de
eerste ronde ging met 6-4 naar het Dordtse team. Dat gaat niet goed, moeten de Duitsers gedacht hebben,
want meteen ging de indeling van de tweede ronde gepaard met een aantal zeer verrassende en ook
venruarrende paringen. Zo moest Adri opeens op twee borden tegelijk spelen en had Gerben opeens geen partij.
Oh,.nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Even opnieuw, en u begrijpt dat onze concentratie hierna

natuurlijk naar de vaantjes was.

Gevolg: tweede ronde werd met 6-4 verloren. Derde ronde waren kennelijk beide teams de weg kwijt want daar
werd het gelijk: 5-5. Nu waren de meeste spelers van Dordrecht die morgen al vroeg uit de veren en hadden

het ontbijt al lang achter de kiezen. Honger begon zich aan te dienen en onze gastheren hadden helaas niet op



een lunch gerekend. Boze tongen beweerden al dat we werden uitgehongerd en kennelijk met het gewenste
resultaat. De vierde ronde werd een 8.5-1.5 nederlaag voor de Dordtenaren. Alleen Mark won en Victor van
Blommesteijn wist een remise weg te slepen tegen de enige vrouw in het Duitse gezelschap: Renata Spyra,

Hierna kregen we dan toch onze lunch. Een bijzondere lunch weliswaar, want het waren allemaal heerlijke
gebakjes. Aldus gesterkt persten wij er in de vijfde ronde een 5,5-4.5 overwinning uit, maar het gat was
natuurlijk geslagen. En om dat nog eens extra te onderstrepen werd de zesde ronde een 7-3 nederlaag.

Met nog vier ronden te gaan en een voorsprong van 10 bordpunten leken onze tegenstanders het wat rustiger
aan te doen. Ze wonnen nog wel drie keer en lieten nog een keetje toe dat wij 1 punt terug pakten in de
ijzersterke 9e ronde. De eindstand was, en ik durf het bijna niet te vermelden: 56.5 tegen 43.5. Maar, ja, omdat
het toch alleen maar om het aanhalen van de vriendschapsbanden ging kregen wij toch de bokaal mee naar
huis.

Namens Schaakclub Dordrecht bedankten Ben Sitton en Ton Slagboom onze gastheren en wisselden ze nog wat
kleine cadeautjes uit. Daarnaast werd ook de hoop uitgesproken om niet weer 25 jaar te wachten voordat een
veruolg op deze leuke dag zal worden georganiseerd. Zoals dat hoort zullen wij dan de gastheren spelen.

Na deze, qua schaken, dramatisch verlopen middag werd gezamenlijk een heerlijk diner soldaat gemaakt
van...jawel: een schniüel met frietjes.

Hierna vedrok een kleine delegatie terug naar Nederland. De diehards waren zo verstandig geweest een
hotelletje te boeken en er wordt beweerd dat Ben, Ton, Arie, Thijs, Victor en Otto het nachtleven van
Recklinghausen hebben beheerst.

Dan nog even de statistieken: Eindstand dus 56,5-43.5 Scores van onze deelnemers:

Dordrecht ELO TPR +l- Punten

2322 2545 223 10FM Timmermans, Mark

de Wilde, Rik 2190 1986 -204 6

1911 t949 38 515Slagboom, Ton

1913 70 5Sitton, Ben 1843

Timmermans, Adri L782 L72L -61 215

L74T Lf377 136 4'5van Blommenstein, Victor

t877 180 415van Haaren, Otto 1697

van Heeren, Arie 1656 L72t 65 215

L649 1547 -LO2 1van Hoek, Thijs

van der Weert, Gerben r627 t673 46 2

L842 1881 39 43,5Dordrecht



Gemutlich: Otto in de mangel tussen 2 onzerer bestuursleden

En hoe keken onze oosterburen er tegenaan?

Reckl i ng hausen entscheidet Freu ndschaftskam pf gegen Dord recht für sich

Publiziert am 3L_A!g-usl2.ql4 von Mic,¡-ael_GÞ¡-o

Am Samstag fand der lange angekündigte freundschaftliche Vergleichskampf zwischen dem Schaakclub Dordrecht,

dem größten Schachverein unserer niederländischen Partnerstadt, und einer Auswahl der Recklinghäuser

Schachvereine statt. In lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und mit anschließendem Schnitzelessen spielten je

ro Spieler beider Mannschaften im Scheveninger System im Schnellschach gegeneinander. Das "SchachTeam im

Stadtsportverband Recklinghausen", das auf Spieler aus drei Vereinen zurückgreifen konnte und daher nominell in

der Breite etwas stärker aufgestellt war, konnte bei einem Brettpunktverhältnis von 56,5:43,5 letztlich 6 der ro Runden

für sich entscheiden (r Unentschieden, 3 Niederlagen). Ein Gegner war trotzdem unschlagbar: Der Dordrechter Fide-

Meister Mark Timmermans gewann alle seine ro Partien. Für Recldinghausen punkteten Michael Glahn (8,S), Stefan

Wickenfeld (8) und Fide-Meister Heiko Kummerow (RSG, 7,5 Punkte) am besten.

Nach der Begrüßung durch den Altstädter Vorsitzenden und Recklinghäuser Schach-Fachschaftsvertreter Udo

Wickenfeld entwickelte sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Die erste Runde konnte Dordrecht knapp mit 6:4

gewinnen, ehe Recklinghausen in der zweiten Runde mit dem gleichen Ergebnis konterte. Es folgt ein Unentschieden

in der dritten Runde. In der vierten Runde setzte Recklinghausen dann das erste Ausrufezeichen. Mit einem 8,5:1,5-

Erfolg konnte man sich den ersten Vorsprung erarbeiten. Die letzte Runde vor der Kaffee-Pause ging dann aber wieder

an unsere niederländischen Gäste (4,b:S,S). Frisch gestärkt erspielte sich Recklinghausen anschließend mit 4 Siegen in

den letzten 5 Runden einen souveränen Vorsprung und entschied das Duell somit für sich.



Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg, alle Spieler hatten viel Spaß. Für das nächste Jahr ist bereits ein

Gegenbesuch einer Recklinghäuser Mannschaft in Dordrecht angedacht. Ein großer Dank geht an Udo Wickenfeld für

die Organisation der Veranstaltung, an Franz Schulze Bisping für die Turnierleitung, an Jennife¡ Wickenfeid fürs

Fotografieren und natürlich an unsere niederländischen Schachfreunde für den Besuch!

Des weiteren bedanken sich alle Mitglieder der beiden Teams recht herzlich beim Institut für interkulturelle

Begegnungen und Integration der Stadt Recklinghausen ("Die BRÜCKE") für die finanzielle Unterstützung und die

Präsente. Sechs unserer Gäste verblieben über Nacht in der Stadt, um Recklinghausen kennenzulernen, und freuten

Gesamtergebnis
Dordrecht 43,5Recklinghausen 56,5

7'5 lM Timmermans, Mark toFM Kummerow, Heiko zz69

Wickenfeld, Stefan ¿r.66 l leWilde, Rik ¿19O )

1911 ;,5Mecklenburg, RoÌand t966 )'5 ìlagboom, Ton

iitton, Ben 1843 ,RoE Jan r886 ),5

L88g 5'b Iimmermans, Adri t7[3z 2'5llahn, Michael

t74r +,5Schulze Bisping, Franz t966 ) ,an BÌommenstein, Victor

1697 +,5Iunkel, Stefan t844 i,5 ¡an Haaren, Otto

r925 ¿,5 ran Heeren, Arie 1656 2'5Mayeres, Christian

t541 t an Hoek, Thijs t649Lange, Hans-Werner

t6z7Spyra, Renata r688 lr5 ¡an der Weert, Gerben )

30. August 2014,20:ll

Eine rundum gelunge Sache war der Vergleich mit der Dordrechter Auswahl. Udo Wickenfeld als
Fachschaftsleiter für die Sportart Schach in Recklinghausen hatte die gesamte Veranstaltung bestens
vorbereitet. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und ließen das anstrengende Turnier (10 Schnellpartien
mit 15 Minuten Bedenkzeit je Spieler) mit einem Schnitzelessen ausklingen. Überragender Akteur war
der Dordrechter Fidemeister Mark Timmermanns, der alle Partien gewinnen konnte. Bester
Recklinghäuser war überraschend der Altstädter Michael Glahn. Von der RSG spielten Jan Rolf (5,5
Punkte), Renata Spyra (2,5 Punkte) und Heiko Kummerow (7,5 Punkte).

MERZ (voor de ouderen: voormal¡g Bombardon)

Lennard den Boer wint
eerste Merzsnelschaa ktoernoo¡

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl



b,l*¡". 18.08.14
Zondag werd het eerste Merz snelschaak-
toernooigespeeld in het gelijknamige etablissement
aan de Korte Kalkhaven. Hoewel het de bedoeling was
om buiten op het terras te spelen noopte het
herfstachtige weer om met het schaakgezelschap plek
te zoeken in het restaurant.

*

tl.

\ , Winnaar Lennard den Boer
(foto Marcel Pluymert Facebook)

List of Fame

Met 10 deelnemers misschien niet breed bezet, de sfeer was echter uitermate
gezellig en eigenaar Ferry de Klerk verzorgde naast een royale diner bon ook voor
een eigenzinnige "list of fame". Dé lijst van de huidige en toekomstige winnaars die
blijvend aan de muur in Merz te bewonderen is! Het toernooi gaat jaarlijks
terugkeren aangezien deze lijst al doorgevoerd is tot en met 2OL9l

Piet Pluymert 2de
Er werden 9 dubbele ronden gespeeld. Pas in de allerlaatste ronde bereikte Lennard
den Boer (14 uit 18) de ongedeeld lste plek. Piet Pluymert, in de voorlaatste ronde
nog 1 punt los, ging er die laatste partij genadeloos met 2-O af tegen Ben Sitton en
moest genoegen nemen met de 2e plaats. (13 p.) Arno Slagboom werd 3e met t2Vz.

Ben Sitton haalde een verdienstelijke 4e plaats. Hoewel hij in punten en in de
partijen gelijk eindigde met Jacques Hennekes bepaalde dat Ben meer wedstrijden
had gewonnen het verscl1il, L2 p. Marcel Pluymert verloor maar 1 wedstrijd over de
2 schijven maar won er ook maar 2, plaats 6 voor hem (9% p.). Otto van Haaren (9
p.) won een paar goeie wedstrijden onder andere van de latere kampioen, Tde
plaats voor hem. Willem van Kooten (Breda) en Jan van Genderen (Oude -Tonge)
eindigden samen op plaats B en 9 met 4 punten.

Kyra van Genderen
De verfoeilijke laatste plaats was voor Kyra van Genderen... Wie echter op Wikipedia
kijkt ziet dat zij in een heel andere sport excelleert. Misschien was ze met haar
gedachte meer bij een héél ander toernooi, volgende week houdt ze de vaderlandse
honkbal eer hoog in Japan,

2015
Volgend jaar zal er wederom plek zijn voor 24 man Met wat maar animo ook in
meerdere groepen en met wat beter weer ook buiten.
Aanmelden kan het hele jaar door! Tot zondag L6 augustus 2015!
Marcel Pluymert

PK ROTTERDAM

Zoals van oudsher doen er vaak een paar SCD spelers meer in het Rotterdamse. Dit jaar waren
dat Lennard en Melvin, die beide geen potten konden breken. Enig historisch onderzoek leverde
de volgende lijst op, gesorteerd op TPRr



Nr Naam Score Rating TPR +/- Jaa r

l- Eikelboom, B.

2 Vaalen, R.D. van
3 Boer, den L.

4 Holwijn, M
5 Boer, den L.

6 Naaktgeborêrì (Radenborg) , H.

7 Holwijn, M
8 Boer, den L.

9 Boer, den L.

l-0 Dibrani, A.

5.0
5.5

4,5
4

4

4.O

3,5

3,5

3,5

4.O

2060
zto6
1925
2057
1844
2091
1953

1.945

2093
2029

2213
2207
2r57
2075
2052
2039
1977

1975
1968
1947

153

101

232
18

208
-52

24

30

-1.25

-82

1_99s

1_995

20LO

2008
2008
L995
2013
2009
201,4

1995

11 Holwijn, M

1.2 Holwijn, M
13 Griend, J. v.d.
1-4 Kemper, G.A.J

l-5 Griend, J. v.d.
16 Holwijn, M

17 Oliemans, C.

18 Wilhelm, P.H.

L9 Oliemans, C.

20 Karbaat, A

2,5

3,5

3

3.5

3.0

2

2

2.O

r,5
1.

1.982

1905

1889

2000
1880
2084
1897

1830
1732
1868

1943
1926
r924
1919

L871.

1855
r776
T76L

1709
1596

-39
2L

35
-81
-9

-229
-12r
-69
-23

-272

201.O

2014
2009
1995
1995
2009
2007
1_99s

1_998

201,3

MEDIA
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JEUGD

Lang Leve de Koningrn is een kinderfilm uit 1995 van Esmé Lammers, kleindochter van Max Euwe,
met Tiba Tossijnin de hoofdrol als Sara en Monique van de Ven als de witte koningin uit het schaakspel

Daarin komt de volgende partij voor in een Simultaan:

1. e4 ; d5 6. Db3 ; Pd4 tt' DxgT; Pc2 *

2. exdS ; Pf6 7. Dc3 ; e5 t2. Ke2; Dd3 + !

3. c4 ; c6 L F4 ¡ Lb4 13. Kxd3; Pc3 + mat

4. Da4 ; Ld7 9. Dd3 ; Lf5 De witte koningin doet liefst 6

5. dxc6 ; Pxc6 10, Dg3 ; Pe4 zettenn niet slim; de zwarte 1 !

WINKEL PRULLARIA

D'ECHECS ET DË i ¡[]S

Al vanaf mijn jeugd storm ik winkels in om stukken en/of bord goed te zetten, soms tot verdriet van mijn vrouw

Bovenstaand gedrocht komt voor op een verpakking, ongetwijfeld 'Chinees QC - tested', gezien bij Blokker.

WIE ZIET ER MEER ? Ton Slagboom



SCHAKEN: DAAR ZIT MUZ¡EK lN (Geplaatst in Dordt Centraal)

De 126 jarige Schaakclub Dordrecht vindt het komende seizoen een nieuw onderkomen bij de 103 jarige Jubal

in de Jan Lighthartlaan 1. Ondanks de hoge leeftijd van de beide verenigingen zullen de ca. 30 jeugdleden en de

70 senioren van de Schaakclub zich er hopelijk snel thuis voelen. Met een ferme handdruk tussen Hans

Kloppert (JMC) en Gert Zwartjes (SCD) werd de samenwerking een feit.

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen trapt af op dinsdag 2 September met de jaarlijkse

ledenvergadering. De week daarna, 9 September, zullen vanaf 1-9.00 uur de jeugd en vanaf 20.00 uur de

senioren hun schaakactiviteiten gaan ontplooien. Ook komend seizoen zal er een Kroongroep gevormd worden

met de sterkste spelers uit geheel Dordrecht en zelfs omstreken zoals Rotterdam.

Daar tussen door is Schaakclub Dordrecht actief in 2 toernooien. Allereerst op 30 Augustus zal een tiental

spelers afreizen naar zusterstad Recklinghausen om daar een gezellig toernooi te gaan spelen.

De zaterdag daarop, 6 September, acteren vele spelers van de Schaakclub Dordrecht in het mooiste befaamde

'Peter van de Laars' schaaktoernooi van Dordrecht dat dit jaar gehouden wordt bij Apotheek Galilea-Zuid,

Grafelijkheidsweg 6. Verder nieuws volgt via de organisatie.

Liefhebbers die mee willen spelen kunnen mailen aan: of bellen naar de

voorzitter: 078-6513840. Gewoon langs komen kan natuurlijk ook altijd; de koffie staat klaar.

HISTORIE (nans Bemevoets)

RSB werd vanzelf de Rotterdamse schaakbond in november 1931

Het is in historisch perspectief markant te noemen dat de Rotterdamse Schaak Bond (RSB) op 17 november
1931 gelijk deze naam kreeg. Volgens de databank sport in Rotterdam was het werkingsgebied regionaal. Toch
werd het tussen de schaakbond KNSB en de clubs een echt district want naast de negen Rotterdamse
oprichters was er één club uit een andere grote stad: Dordrecht.
Voor schaakclub Dordrecht was Rotterdam dus geen brug te ver alhoewel net in die tijd de Dordtse
gemeentearchivaris nog Rotterdam de grootste vijand van de oudste stad van Holland noemde. De schakers uit
Dordrecht konden met de trein of met de veerdienst Dordrecht - Zwijndrecht de Rotterdamse schakers bereiken.
Pas in 1939 kwam ereen verkeersbrug overde Oude Maas en kreeg Rijksweg 16 zonderveerdiensten gestalte



RATING: Verloop SCD laatste 21jaar

ERELEDEN SCD

Wat te denken van de volgende foto ?:

We zien hier onze erelid Adri v.d. Willigen, tegenwoordig woonachtig in Dordrecht achter het
station, op bezoek bij erelid Leo Jansen, sinds een jaar verkast naar Sliedrecht, Drechtstreek,
Lijsterweg 31, Kamer 293. Een bezoekje / kaartje doet Leo, ondanks zijn gezondheid' goed !

Adri en !-eo zijn met stip de oudste leden van onze club, gemiddelde leeftijd bijna 9O.....

Leo werd direct na de oorlog lid en Adri zelfs al ruim voor 194O. Je kan raden dat de twee
jeugdvrienden elkaar aardig wat te vetellen hadden met de HBS en voetbal als rode draad.

1t50

lt00

1750

r700

1650

gggggggEgsggggggg=sgglËgg=sgs:ggg:geB:gtsg=Ë89=ssË:gBg=g93=ËBg:ggg:gBg=
¿Jtúååål*,l*åÉ'l**ååå¿ååéÉÉ¿¿ÉèEåÈÉÉÈÈÉÉÈÉÉÉÉÉÉÈÈÉÈÈååÈÈåååii*i*****ÈtÉ***å
óú. õó öõr óõ óó ür oo ãÞ êê éê ê êè éê sË ee êê ê cé èe êã êë ê Ðe èc éè éê êê é êê êê éÞ êÞ ê èê é
ååå:åàåååååååNflNÑflflÑ(ÑflNqSddNflNNSSNflflflflNNNflNNNSNNqflNNNdflNN(flflflflflNfldflNN



Hommage aan de uitvinder van de Leeuw, Leo Jansen.
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Elke dinsdagavond 20:00 uur

Kom schaken bij Schaakclub Dordrecht
k¡jk voor meer informatie op.

schaa kcl u b-dord recht. n l/

O,rtwerp; Ja;l Ha;ser


