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

www.schaakclub-dordrecht.nl
06-28791845

Bestuur SCD
Arend van Grootheest
Teus Slotboom
Ben Sitton
Henk Timmermans
Vacant
Ton Slagboom

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

SCD

Andere sleutelfuncties:
Martijn Rijneveen
Wouter de Bruin
John v.d. Laar
Anton de Maertelaere
Adri Timmermans

- jeugd coördinator
- pentachess, ict
- wedstrijdleider
- wedstrijdleider
- webmaster

?

ERELEDEN: LEO JANSEN, ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES
Teamcaptains: KNSB-1:Adri Timmermans, 2: x RSB-1: x,
2.Xander van Doorn, 3.John van de Laar, 4. Otto van Haren,
5.Hans Boersma (ex. 4-tallen Teus Slotboom & Hans Boersma).
Onze vereniging heeft op dit moment ca. 90 leden, waarvan 65
senior leden en 25 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een van
de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.
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Info /stukken etc. kan gemaild worden aan: tslagboom@kpnmail.nl

0. Voorwoord: “Praatje van de voorzitter” (i.v.m. Corona in de ALV jaarstukken).
En weer hebben we een ‘clubloze’ tijd gehad dit jaar. Gelukkig konden we in de zomer wel nog
een BBQ organiseren op de Crabbehoeve. Voorzitter Arend kon de 24 clubleden in de buitenlucht
toespreken met de hoop om 14 September weer met de Interne competitie te kunnen beginnen in
de geventileerde Crabbehoeve. Op 7 September hopen we elkaar ook te kunnen zien op de ALV.
Die wordt waarschijnlijk op een andere plek gehouden. Binnenkort krijgen jullie de stukken thuis.

Foto met hartelijk dank aan ‘Dubbeldammer’ en gast Wim v.d. Pol, origineel www.Dordrecht.net

Koos Abee overleden
Published: Thursday, 06 May 2021 12:50 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 121
Deze week is, na een periode van afnemende krachten, onze schaakvriend Koos Abee op 81
jarige leeftijd overleden. Hij was bijna een halve eeuw lid van Schaakclub Dordrecht en in die
lange periode een geduchte aanvalsspeler & vaste kracht in Dordrecht 1 plus secretaris en adjunct
bestuurslid SCD geweest. Het bestuur wenst zijn gezin, familie en vrienden alle sterkte toe.
Tevens willen we hierbij melding maken van het overlijden van 2 oud-leden, ook deze week: Paul
de Roos (19 jaar lid) en Bertus van Manen (45 jaar). Uiteraard voor alle naasten van Paul en
Bertus ons medeleven. Hieronder een warme reactie van ons oud-lid Marc de Hoon via Linkedln:
“Hee Ton. Ik lees net op de clubsite dat Koos overleden is. Natuurlijk was hij op leeftijd maar ik
heb hem altijd graag gemogen. Ik ben verdrietig over zijn overlijden. Ik zag ook dat Paulus de
Roos en Bertus van Manen er niet meer zijn. Met Paulus had ik niet zoveel, maar ook aan Bertus
heb ik leuke herinneringen. Maar het meest ben ik verdrietig doordat Koos er niet meer is.”

IM Koos Abee
Published: Friday, 07 May 2021 09:03 | Written by Hans Berrevoets | Print | Email | Hits: 139
Deze week is, na een periode van afnemende krachten, onze schaakvriend Koos Abee op 81 jarige leeftijd
overleden. Hij was bijna een halve eeuw lid van schaakclub Dordrecht.
Na de tweede wereldoorlog was Koos een van de meest talentvolle jeugdschakers van de Brabantse bond.
Uitslagen van kampioenschappen waaraan hij mee deed zijn in het tijdschrift van toen van de KNSB na te lezen.
Een jaar of vijf geleden speelde hij op de club een externe wedstrijd tegen Kees Sio van nu Fianchetto in
Schiedam. Dat was wellicht ook een revanche partij. Want de sterke jeugdspeler Sio versperde de sterke
jeugdschaker Koos rond 1954 vanuit Brabant de weg naar het Nederlands jeugdkampioenschap. Koos was toen
vier jaar jonger dan Kees en was hem in jaren daarna in schaakkracht zeker voorbij gegaan.
Kees bevestigde dit onmiddellijk. Koos was een man van minder woorden en hoefde niet echt zo publieke
aandacht hiervoor te krijgen. Toen hij bij Dordrecht een keer clubkampioen werd – in seizoen 1974/75 voor de
legendarische Henk van Donk - was dat wel schaaknieuws. Voor Koos was het meer een feit. Als hij daaraan
werd herinnerd kon hij zeggen: Dat is toch lang geleden! Hij werd er wel een eerste kracht door van Dordrecht
1 . Koos combineerde het schaken met een volkstuin van op het hoogtepunt 500 vierkante meter ook om actief
te kunnen blijven toen hij was afgezwaaid in het onderwijs. Daarnaast liep hij ook hard, maar daaraan
besteedde hij niet graag woorden.

Zeldzame foto van Koos:
Fokkertoernooi 1983 tegen
Conchita Dwars
Daarnaast werd hij ca. 7 jaar
lang bestuurslid van Dordrecht
en stroomlijnde hij als een
diplomaat in het geheim de
contacten met de veel aan de
weg timmerende club
Groothoofd. De secretaris en
later adjunct van schaakclub
Dordrecht vijlde zo de scherpe
kantjes er wat vanaf in het
belang van de
schaakpromotie. Omdat
emoties toen ook een rol
speelden, was dat zeker een
lastige opgave.
Bestuurder Koos was ook een echte, goede schaker, die in woorden dat niet zo uitdroeg.
Koos werd in 2006 als nestor open-kampioen van de Drechtstreek. Hij was ook mister van het toernooi, dat nu
al jaren wordt gedragen door Sliedrecht. Hij werd ook eens gehuldigd toen hij als enige (!) alle afleveringen
vanaf 1979 had meegedaan. Koos was echter toch niet de man om daarover hele verhalen te laten schrijven.
Voor een journalist die hem jarenlang volgde was dat lastig: ,,Hoe kan ik over een schaaktoernooi schrijven als
de oudste deelnemer kampioen is geworden. Dat is toch nieuws en een geweldige prestatie." Koos bleef de
vriendelijkheid zelf en besloot om er verder het zwijgen toe te doen. Hij ging achter het schaakbord zitten…..
Met het overlijden van Koos is uit de gouden generatie met Henk van Donk, Pank Hoogendoorn, Hans
Wertheim, Adri v.d. Willigen en Gerard Kemper nu eigenlijk alleen Leo Jansen (92) nog over.

Hans Berrevoets

NB: Uit respect voor de privacy wensen die wij al kenden van Koos en de familie is deze IM zo beperkt mogelijk gehouden.

IM Bertus van Manen
Published: Friday, 07 May 2021 14:35 | Written by Hans Berrevoets | Hits: 134
De deze week op 79 jarige leeftijd overleden Bertus van Manen was een speler, waar de humor nooit ver weg
was. Hij zag de schaaksport dan ook vooral als een middel tot sociaal contact. Bij Schaakclub Dordrecht speelde
hij standaard in de zaal niet ver van de bar.
Bertus kwam pakweg 45 jaar geleden rond 1 oktober 1975 bij schaakclub Dordrecht binnen lopen, nadat hij via
zijn bedrijf DuPont aan de schaaksport had geproefd. Het bedrijfsteam deed ook mee aan het in de jaren
zeventig populaire team schaken. De vraag, die mensen soms konden stellen: Hoe sterk kon Bertus spelen?
Misschien wilde hij het zelf niet weten, want een goed gesprek, een stevige handdruk leek hij veel belangrijker
te vinden. Een verhaal uit zijn begintijd, dat door de twee gesprekspartner nog vaak opnieuw werd beleefd, is
wellicht tekenend voor zijn opvatting als plezier schaker.
In het oude schaaksysteem zat Bertus in een groep net onder de twee topgroepen. Jeugdschakers gingen graag
de weg omhoog en moesten dan met Bertus een avond doorbrengen. Je wist vooraf ook je tegenstander. Op
een bepaald moment stapt Bertus, vlak bij de LTS, van zijn fiets en begint gelijk, zoals hij alleen zelf altijd lijkt te
kunnen, aan een vriendelijk gesprek. De jeugdschaker zegt: Ik heb er vanavond niet zoveel zin in. Als ik remise
kan spelen, vind ik het wel best. Bertus kijkt hem met een brede glimlach aan en zegt: ,,Dat komt goed uit. Je
moet tegen mij." De jeugdspeler had Bertus op zijn lijstje staan van tegenstanders die hij ging verslaan, maar
door de overrompelende eerste zet van Bertus was de uitslag op het wedstrijdformulier bekend. In de zaal werd
nog een bord opgezet en er werden woeste zetten gedaan. Dat trok publiek. Na pakweg vijftien zetten werden
er handen geschud op een wijze, die meer geluid veroorzaakte dan op een schaakavond gepast was.
Bertus bleef bij Dordrecht graag schaken,
plezier-schaken. In zijn laatste levensfase ging
hij steeds meer twijfelen of hij tijdens de
donkere avonden van de wintertijd wel op zijn
fiets nog naar huis wilde rijden. Gelukkig was
er op donderdagochtend het Klockelaerschaak. Daar voelde hij zich als een vis in het
water, terwijl de plezierschaker ook soms aan
de leiding kon gaan in het klassement. De
website tomsschaakboeken.nl heeft veel
informatie over zijn Klockelaer-betrokkenheid
achter het bord en vooral daar buiten.
Bertus hoorde 45 jaar bij het fundament van
de schaakclub Dordrecht waar dus door hem
denksport is beleefd als middel tot sociaal
contact. Zijn sociale rol als aanjager zal
worden gemist. Schaakhistorie was er ook. Als
de jeugdspeler van vroeger zijn vaste
simultaan ging spelen bij Klockelaer als vorm
van schaakpromotie, deed Bertus daar altijd
aan mee.
Vaak was zijn opening, terwijl hij zijn hand al
uitstak: ,,Heb je nog zin in een remise?
<=Foto PvdL toernooi

Hans Berrevoets

Naschrift redactie: Helaas besloot Bertus een
half jaar geleden om na liefst 45 jaar zijn lidmaatschap op te zeggen. Zijn toen al zwakke gezondheid zal een rol
hebben gespeeld waarschijnlijk tezamen met de daarmee samenhangende verhuizing naar de Koningsstraat .
Het echtpaar van Manen heeft op die mooie plek slechts een half jaar nog van elkaar kunnen genieten.

1. ONLINE ‘CORONA’ SCHAAK (INTERN)
Online Kampioen Jacques Hennekes
Published: Saturday, 17 July 2021 19:42 | Ton
Na de geslaagde BBQ afgelopen dinsdag met liefst 25
leden hebben jullie de einduitslag van het SCD Lichess
Kampioenschap nog te goed. Zoals door de organisatie
(bedankt Kees, Martijn & Hans) al aangeven werden na
de 3 'voorronden' op de slotavond 2 groepen
geformeerd. Die werden beide gewonnen door
clubleden. De hoofdgroep was weer een prooi voor
'kannibaal' (knipoog naar Tour de France) Jacques
Hennekes, de B-groep werd een prooi voor Gerben
van de Weert. We kunnen terugzien op een
geslaagde zomercompetitie in totaal 19 deelnemers,
inclusief 6 gastschakers met o.a. ex-lid Ronald.

Spannend Online Kampioenschap
Published: Friday, 25 June 2021 19:43 | Written by Ton
Na 3 gespeelde ronden in het Online Snelschaak
Kampioenschap is het niet alleen spannend aan de top,
maar het totaal aantal deelnemers (19) is ook
behoorlijk meer als bij de 'normale' online avonden.
De 13 clubleden en 6 'gasten' vormen een mooie mix.
Complimenten dus voor de initiatiefnemers.
Wedstrijdleider Kees van 't Hoff heeft een
tussenstand gefabriceerd middels een fraaie mix tussen
'Lichess punten' en de werkelijke prestatie. Op basis
daarvan zal onze man 'achter de knoppen' Martijn
Rijneveen dinsdag 29 juni de finale ronde gaan
samenstellen.
R

SCD Lichess Kamp.

R1

R2

R3

1

CharlesKuijpers

49,7 47,5

48,6

2

Milamber72

47,6

46,5

47,1

3

Timon de Geus

48,5

47,5

44,6

4

Jacques Hennekes

42,3

49,7 46,0

5

Hans Berrevoets

46,0

6

Iwahn Apon

48,7 47,0

39,7

45,1

7

Piet Pluymert

48,6

39,2

46,5

44,8

8

Ronald_Ditmer

44,2

44,6

9

Johan v.d. Griend

44,4

45,7

42,3

44,1

10 Otto van Haren

39,4

41,5

47,0

42,6

11 Gerben v.d. Weert

42,0

39,7

45,9

42,5

12 ikanlaut

40,7

40,7

45,7

42,4

41,7

41,7

45,9

13 Henk Timmermans

Gem.

46,9
46,0

44,4

14 Teus Slotboom

43,1

37,0

41,5

40,5

15 Kees van 't Hoff

39,0

41,7

39,2

40,0

16 johnd444

39,8

17 Bjorn_Mol

37,0

37,0

37,0

18 Ben Sitton

23,1

40,7

31,9

19 Jaap1991

24,5

39,8

24,5

R SCD Lichess Kamp.

n

tpr

pt

par %

g

1

Jacques Hennekes

1

2297 3,5 5

70% 1

2

Iwahn Apon

2

2186 2,5 4

63% 1

3

Timon de Geus

3

2185 2

4

50% 1

4

Piet Pluymert

4

2091 2,5 5

50% 1

5

Johan v.d. Griend

5

2037 2

5

40% 1

6

Milamber72

6

1866 1,5 5

30% 1

7

CharlesKuijpers

1

8

Hans Berrevoets

1

9

Ben Sitton

1

10 Ronald_Ditmer

1

11 Gerben v.d. Weert

1

1942 3

4

75% 2

12 johnd444

2

2045 3

4

75% 2

13 Kees van 't Hoff

3

1781 2

4

50% 2

14 Teus Slotboom

4

1484 1

4

25% 2

15 Otto van Haren

5

1556 1

3

33% 2

16 ikanlaut

6

1500 0

1

0%

2

17 Henk Timmermans

2

18 Bjorn_Mol

2

19 Jaap1991

2
12 1914 24 48 50%

Johan van der Griend wint proeftoernooi
Published: Thursday, 03 June 2021 15:37 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 37
Ons aller Johan van der Griend won
dinsdagavond met overmacht het
proeftoernooi voor het komende online Snel
schaakkampioenschap. Met een score van
liefst 10 uit 12 en een daarbij behorende TPR
van 2163 schoot Johan 'uit zijn slof', om een
beetje in voetbaltermen te blijven. Hij bleef
daarmee 9 clubleden voor. Het erepodium
werd verder opgevuld door veelvuldig
winnaar Timon de Geus en de sterk
spelende wedstrijdleider Kees van 't Hoff.
Leuk was dat later op de avond een sterke
‘Stellendammer’ 2 potjes mee deed en ook
beide won met een zwarte Leeuw erbij.
Insiders herkenden in deze handtekening onze
eigen Piet Pluymert. Welcome back online!

Timon de Geus topvorm Online
Published: Wednesday, 07 April 2021 16:36 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 164
Gisteravond won Timon de Geus voor de 4e keer afgelopen maand de wekelijkse onlineronde, nu
met een verpletterende snel schaak score. Na een matige start begon de koffie (of iets anders?)
blijkbaar te werken en zette Timon een sensationele serie van 14,5 uit 15 neer. Zelfs Koning
Jacques Hennekes boog in de 5 onderlinge partijen met 1,5-3,5 wat hij in de chat bij Twello
grootmoedig uitte: "Petje af voor Tim". En daar sluiten wij ons graag bij aan....
Na bijna 1 jaar online op de dinsdagavond hebben onze clubleden ca. 60 toernooien bij Dordrecht
(D) of Twello (T) Rapid (R) of Snel (S) gespeeld.

Schaakclub Dordrecht poogt
met BBQ 13 Juli a.s. het
verenigingsleven voor het
eerst weer te voeden 11 juli
2021 Dordrecht.net (Hans Berrevoets)
De eerste normale clubavond van
schaakclub Dordrecht kan, als alles
goed gaat, in september 2021 weer in
de geventileerde Crabbehoeve. De
vereniging heeft vanaf 10-03-20 geen
normale onderlinge competitie kunnen
houden, behalve het ‘Online Chess’.
Om de onderlinge band weer te
voeden is er dinsdag in de buitenlucht,
gezien de Corona richtlijnen, een BBQ
op 1,5 meter. Voor de Crabbehoeve
kunnen de leden elkaar weer eens
ontmoeten, aldus PR ambassadeur
Ton Slagboom. Hij hoopt dat mensen
lid willen worden. Gebruikelijk is dat er
bij de nieuwe start in September zich
weer nieuwe leden aanmelden
Chef BBQ Paul Hendriks (Crabbehoeve) in actie voor SCD

2. ONLINE ‘CORONA’ SCHAAK (EXTERN)
D1 uit de KNSB Online Beker
Published: Monday, 03 May 2021 15:20 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 114
Tegen het sterke Zuid Limburg, die op weg zijn naar de halve finale, kon ons viertal met open
vizier strijden en was een 2-6 nederlaag zeker geen schande. Onze WL Henk wist een topteam op
de been te brengen en zag zijn neef Mark 2 toppartijen spelen tegen Christian Seel (ELO 2483).
Hij schrijft daarover:
"Mark speelde met veel durf. Zijn zeer sterke tegenstander wist de door Mark gecreëerde
problemen zowel in de eerste, alsook in de tweede partij, veelal het hoofd te bieden met een
gedeeld punt in de 1e partij. De 2e partij leek ook in een remise te eindigen, maar onze Mark wist
het eindspel met toren en pion tegen toren op routineuze wijze in winst om te zetten".
Zuid Limburg

Elo

Dordrecht

Elo

R6

1 Seel, C. (Christian)

2483

Timmermans, M.A. (Mark)

2389

½ - 1½

2 Lenaerts, L. (Lennert)

2364

Hennekes, J. (Jacques)

2059

2-0

3 Hausrath, D. (Daniel)

2479

Geus de, T. (Timon)

1780

2-0

4 Meegen van, R. (Ruud)

2294

Wilde de, R. (Rik)

2181

1½ - ½

Gemiddelde Rating:

2405

Gemiddelde Rating:

2102

6-2

De persoonlijke resultaten op een rij:

n D1 KNSB Online BEKER
1 Geus de, T. (Timon)

ELO

1

2

3

4

5

1780

2
1
1
2

1
0
2
2

1
1
1
2

0
0,5
0
2

0
1,5
0
0

2 Griend van de, J. (Johan)
3 Hoff van 't, C.D. (Kees)

1731

4 Sitton, B. (Ben)
5 Timmermans, M.A. (Mark)

1808

6 Hennekes, J. (Jacques)
7 Geus de, T. (Timon)

2059

8 Wilde de, R. (Rik)

2181

Score / tegen

1814

1708
2389
1780

6

5

5

2,5 1,5

6

7

8

Pt
4

#
10

40%

4

10

40%

4

10

40%

8

10

80%

1,5
0
0
0,5

1,5

2

75%

0

2

0%

0

2

0%

0,5

2

25%

2

22

48

46%

%

Bekerteam verliest eervol
Published: Monday, 19 April 2021 15:20 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 180
Afgelopen zaterdagmiddag verloor ons bekerviertal in de KNSB Online competitie 2x eervol tegen
de (veel) sterkere tegenstanders Amersfoort en Goes. Dordrecht werd daarmee derde in poule C
met een 50% score / plus TPR en 'mag' de volgende knock-out ronde tegen het nog sterkere
Zuid-Limburg....

KNSB Beker Online mooie start
Published: Monday, 05 April 2021 15:29 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 171
Ons bekerviertal Timon, Johan, Kees (tevens TL) en Henk (WL) heeft afgelopen zaterdagmiddag
een mooie stap gezet naar de knock-out fase. Het evenwichtige team won alle 3 partijen en staat
daarmee uiteraard aan kop, samen met het sterke Amersfoort. Die is 17 April de tegenstander.

Update KNSB Online
Published: Sunday, 28 February 2021 17:38 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 189
Gisteren was alweer de laatste ronde van de KNSB
Online competitie. Een gehavend eerste (Jacques
en Ton hadden andere bezigheden) verloor de
strijd om het brons en werd 4e in de 5e klasse.
Ook het tweede verloor en werd daarmee 8e (staat
mooier als voorlaatste) in de 6e klasse. Binnenkort
kunnen enkelen, hopelijk een afvaardiging van ons
vlaggenschip D1 die IWL Henk Timmermans heeft
ingeschreven, aan de bak in de KNSB
Bekercompetitie Online.

R Naam

SCD pt N

1 Hennekes, J. (Jacques)

D1 13 16 81%

2 Hoff van 't, C.D. (Kees)-TL D2

9 14 64%

3 Slagboom, T. (Ton)

D1

7 12 58%

4 Griend van de, J. (Johan)

D1 10 18 56%

5 Sijan, V.J. (Vito)

D2

9 16 53%

6 Maertelaere de, A.P.F. (Anton) D2

7 14 50%

7 Timmermans, H.J. (Henk)

D1

7 14 46%

8 Jelier, R. (Rick)

D1

8 18 42%

9 Bruin de, W.J. (Wouter)-TL

D1

4 10 40%

10 Hobe, C.A. (Ton)

D2

3 12 25%

11 Slotboom, T. (Teus Sr)

D2

2 12 13%

12 Kamp, Z.J. (Zino)

D2

1

KNSB Online 2021

n D1 KNSB Online
1 Hennekes, J. (Jacques)
2 Jelier, R. (Rick)
3 Slagboom, T. (Ton)
4 Griend van de, J. (Johan)
5 Timmermans, H.J. (Henk)
6 Bruin de, W.J. (Wouter)

Score / tegen
n D2 KNSB Online
1 Hobe, C.A. (Ton)
2 Hoff van 't, C.D. (Kees)
3 Kamp, Z.J. (Zino)

ELO

1

Score / tegen

3

4

5

6

2059

7

8

8 6%

78 164 47%

9
-

Pt
13

#
16

81%

0

7,5

18

42%

%

2
2 1
0 2
2
1775 1
1 1
2 2
0
1844 1,5 2 1,5 1 0,5 0,5
1731 2 0,5 1 0,5 0,5 1
1747
1
1 0
0
1810 1
1
1828 7,5 6,5 5,5 4,5 5 3,5

2
0

2
0,5

-

-

-

7

12

58%

2
2
2

1,5
1,5
0

1
1
0

10

18

56%

6,5

14

46%

4

10

40%

8

5,5

2

48

88

55%

ELO

7

8

9

Pt
3

#
12

25%

9

14

64%

0,5

8
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KNSB Online wisselend succes
Published: Saturday, 13 February 2021 20:47 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 254
Vanmiddag wist Dordrecht 1 2x te winnen, de 1e deels geen tegenstanders (jammer), de 2e nipt
tegen LSG-4, maar die zijn wel het mooist: D1 staat nu 3e! Het tweede werd 2x ingeblikt en lijkt
op weg naar de rode lantaarn in de 6e klasse, al zal het aan teamcaptain en topscorer Kees van'
t Hoff niet liggen...Killer Jacques blijft maar scoren, daar achter alleen Ton & Johan in de plus
cijfers. Kees is al genoemd, maar Vito als enige verder boven de 50% is echt uitmuntend!

3.LAATSTE NIEUWS / AGENDA / JEUGD
Allereerst de speeldata in de KNSB voor onze beide teams met 5 thuiswedstijden:

Ronde

Datum

Thuis

Uit

Klasse 2C

Ronde 1 18-09-2021 Rokado 1

Dordrecht 1

-

Ronde 2 09-10-2021 Dordrecht 1

Philidor Leiden 1

-

Ronde 3 06-11-2021 Krimpen aan den IJssel 2

Dordrecht 1

-

Ronde 4 27-11-2021 Dordrecht 1
Ronde 5 18-12-2021 SSC 1922 1

Schaakmat Westland 1
Dordrecht 1

-

Ronde 6 05-02-2022 Dordrecht 1

Oegstgeest '80 1

-

Ronde 7 12-03-2022 VAS 2

Dordrecht 1

-

Ronde 8 02-04-2022 Dordrecht 1

Rijswijk 1

-

Ronde 9 23-04-2022 Dordrecht 1

DD 1

-

Ronde

Datum

Thuis

Uit

Klasse 5F

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3

09-10-2021
06-11-2021
27-11-2021

Dordrecht 2
Erasmus 2
Dordrecht 2

De Drie Torens 2
Dordrecht 2
Bergen op Zoom 2

-

Ronde 4
Ronde 5

18-12-2021
05-02-2022

DSC Delft 4
Dordrecht 2

Dordrecht 2
DSC Dongen 1

-

Ronde 6

12-03-2022

't Paardje 1

Dordrecht 2

-

Ronde 7

02-04-2022

Dordrecht 2

Rijswijk 2

-

SIMULTAAN JEUGD CRABBEHOEVE
De 1e week van September gaat in Dordrecht de Schaakvlag weer uit. Na het sluiten van de regulaire interne
competitie 10 Maart 2020 kan Schaakclub Dordrecht na 1,5 jaar eindelijk weer schaakactiviteiten in de eigen
Crabbehoeve ontplooien. Daarnaast zijn er voor iedere Dordtenaar mogelijkheden om elke dag ergens in de
stad te kunnen schaken. De mogelijkheid om elkaar te kunnen ontmoeten achter het schaakbord onder het
genot van een bakje koffie of een ‘gele rakker’ heeft ieder node gemist.
Dinsdag 31 Augustus 18.30 - 20.00 uur Crabbehoeve, Karnebeekstraat 2 organiseren we een Simultaan voor de
Jeugd. Vorig jaar gaf Lennard den Boer een vlekkeloze voorstelling, nu hebben we 1e team speler en ‘King of
OnlineChess’ van Schaakclub Dordrecht Jacques Hennekes bereid gevonden. Een ieder is van harte welkom..!
Uiteraard zal onze Jeugdleiding zorgen voor een versnapering en een soepel gezellig verloop van de Simultaan.
* Woensdag 1 September 10.00 – 12.00 uur
* Donderdag 2 September 9.30 – 12.30 uur
* Vrijdag 3 September
14.00 – 16.00 uur
* Zaterdag 4 September 13.00 – 17.00 uur
* Zondag 5 September
14.00 – 16.00 uur
* Maandag 6 September 14.00 – 16.00 uur
* Dinsdag 7 September 15.00 – 16.30 uur

Schaakgroep Theehuis Sterrenburg, Atmossfeerstraat 1.
Seniorenschaak Klockelaer, Tak van Poortvlietstraat 161.
Schaak Bibliotheek Crabbehof, Savornin Lohmanweg 110.
Schaakplaats “Peter van der Laars” De Waag in Centrum.
Jeugdschaak Merwesteijnpark in kader van het Kleurfestijn.
Schaaktafel ‘open’ Stadspolders Bieshof winkelcentrum.
Schaakgroep Open Hof Sterrenburg Herschellstraat 27.

Club van het jaar Schaakclub Dordrecht Schaakclub Dordrecht haalt zilver !
Wednesday, 26 May 2021 13:23 | Ton Slagboom

N Sportclub Dordrecht 2021

Vandaag is de eindstand gepubliceerd van de verkiezing
sport- en cultuurclub van het jaar. Gezien de mega
concurrentie in Dordrecht van vooral de vele voetbal
verenigingen zou een Top-10 plek al mooi geweest zijn. Wie
schetst de verbazing dat we tweede zijn geworden achter
de ongenaakbare Lions (knipoog naar de schaakopening?!),
maar voor de korfballers en wielrenners. Dank aan alle 23
stemmers, waarbij ook diverse niet-leden, voor al jullie
support. Schaakclub Dordrecht staat er blijkbaar goed op in
'Dordrecht Chess-City'...

1 IJshockeyvereniging Dordrecht Lions 193

Stemmen

2 Schaakclub Dordrecht

23

3 DeetosSnel

18

4 DTC de Mol

10

5 Reddingsbrigade Dordrecht

10

6 v.v. Dubbeldam

4

7 SC Emma - Dordrecht

4

8 Genco Polar Bears
2
Tuesday, 27 April 2021 15:39 |Wouter de Bruin: 98
2
Schaakclub Dordrecht heeft zich aangemeld voor de 9 Triathlonvereniging Dordrecht
'Club van het Jaar' in Dordrecht. Naar onze
10 Zwemvereniging MNC - Dordrecht
2
bescheiden mening hebben we in een moeilijk jaar
toch wat kunnen doen om het gemis van elkaar niet te kunnen ontmoeten, enigszins te
compenseren. Te denken valt o.a. aan de Nieuwsbrieven aan de leden, online schaak
dinsdagavond & KNSB, optredens van onze Chess Queens Caia / Conchita bij RTV Dordrecht,
plaatsen van liefst 3 buitenschaaktafels etc. Graag dus jullie stem uitbrengen, ook al is de
Olympische gedachte in deze verkiezing (meedoen!) waarschijnlijk het allerbelangrijkst
: https://www.clubvanhetjaar.nl/schaakclub-dordrecht

TOERNOOIEN

Deze categorie zou leeg blijven in het Corona tijdperk, als we hier geen
update over VARNA zouden plaatsen. Nadat onze geplande reis met 20
(!) clubleden in Mei 2020 om de bekende reden niet door ging, zijn we
regelmatig in contact gebleven met zowel de Stichting Varna-Dordrecht
(Nienke Blaauw) als Bulgarije direct via Mirella Donkova.
Dit jaar bestaat de stedenband Dordrecht-Varna alweer 20 jaar. Er ligt
een voorstel van Varna om in het Najaar een soort Online Toernooi te
spelen. Binnenkort zullen we polsen hoeveel animo daarvoor is.
Bovendien denkt het Varna-comité (Jan Willem Versloot & Ton Slagboom)
toch al hardop om in Mei 2022 alsnog de trip naar Varna te maken:
vliegreis donderdag heen en zondag terug.
Uiteraard staat alles nog in de steigers, maar we denken dat de
‘schaakstip’ aan de horizon toch ook louterend kan werken….

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

-----------------------------------------------------------Van Rees Verfhandel is sinds 1916 het adres voor verf, behang en schildersgereedschappen
voor bedrijven & particulieren. Wij zijn een verfspeciaalzaak met een moderne aanpak en een
ouderwetse service. In onze volledig vernieuwde winkel met onder andere een aparte kleuren behang uitzoekruimte kunt u terecht voor een goed (kleur)advies en kwaliteitsverven van
alle bekende merken. Op onze 3 computergestuurde verfmengmachines kunnen vrijwel alle
kleuren gemaakt worden.
Adresgegevens
Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500 E-mail: info@vanreesverf.nl

4. MEDIA / Diversen

CLUB VAN HET JAAR
Net zoals vele sportverenigingen heeft SCHAAKCLUB DORDRECHT nu ruim een jaar geen clubavond in haar
speelzaal De Crabbehoeve kunnen uitoefenen. Dat wil echter niet zeggen dat de Schaakclub bij de pakken is
neer gaan zitten, zoals een mooi oud spreekwoord luid. Ook al is SCD (onze afkorting) in 2021 liefst 133 jaar
oud geworden, met de toch nog vele activiteiten blijft zij jong in Chess-City Dordt.

* Online mogelijkheden op dinsdagavond voor zowel de Jeugd als senioren. Afwisselend werd er verschillende
speeltempo’s gespeeld, zogenaamd Snel- en Rapid schaak, mogelijk gemaakt door samenwerking met de
Schaakvereniging Twello, waarmee Dordrecht goede contacten onderhoud.
* Een aantal van onze ca. 25 jeugdspelers schaakte regelmatig via de regionale Stichting Pentachess.
* Via de Schaakbond KNSB heeft SCD meegedaan met een Online competitie en daarin 3e geworden.
Momenteel wordt meegedaan met de Beker Competitie, waarin de volgende ronde nu al lonkt.
* In de Crabbehoeve is mechanische ventilatie aangelegd. Zodra mogelijk kan er geschaakt worden.
* Een 10-tal nieuwsbrieven zijn uitgebracht, in 1e instantie via de eigen website, later via E-mail aan alle leden
gestuurd via onze secretaris. Daarin toch veel wetenswaardigheden en ook aardigheidjes, bijvoorbeeld het
mega-succes van de Netflix serie ‘Queens Gambit’ en de impact op de schaakjeugd.
* Een 2-tal TV optredens bij RTV Dordrecht. De 1e met onze jeugdige sterspeelster Caia Rijnders en de 2e met
onze eigen Chess Queen Conchita Dwars, die liefst 50 jaar onafgebroken lid is van de SCD.
* In dit ‘Corona-jaar’ en tevens Dordrecht 800 / 801 jaar stad past het plaatsen van maar liefst 3 schaaktafels
door de Gemeente Dordrecht: 2 in park Sterrenburg bij het Tuinhuis en recentelijk 1 bij het Winkelcentrum
Bieshof in de Stadspolders. Zal hopelijk prachtig worden deze komende zomer!
Ton Slagboom

UIT DE OUDE DOOS
Pank A. Hoogendoorn luidde 75 jaar geleden een nieuw schaaktijdperk in….
21 mei 2021 (door De redactie Dordrecht.net / Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Pank
Hoogendoorn voor de eerste keer schaakkampioen van
Dordrecht werd. Hoogendoorn was afkomstig uit
Haarlem en raakte met Dordrecht verbonden daar zijn
baan in het onderwijs. Zijn komst zorgde ervoor dat in
de stad de schaaksport op een hoger plan kwam. Ook
landelijk wist de schaakclub - in 1951 - voor de eerste
maal te promoveren naar de landelijke KNSB-competitie.
Hoogendoorn (twaalf keer stadskampioen), Henk van
Donk (ook 12 keer kampioen) en Leo Jansen (vijf keer
kampioen) waren vanaf 1946 tot en met 1977 de meest
vertrouwde namen in de Dordtse kranten.
Ze deden ook mee aan het open-kampioen van
Dordrecht en het gesloten kampioenschap. Van Donk
speelde ook interlands en was vaak captain van het
Nederlandse team bij internationale wedstrijden. Zijn
dialogen met grootmeester Jan Hein Donner zijn in
schaakkringen nog legendarisch. Van Donk was zelfs in
1965 nog enige tijd waarnemend voorzitter van de
schaakbond (KNSB). In het landelijke bestuur had hij de
jaren daarvoor al allerlei taken vervuld.
Het was tientallen jaren traditie dat de (interne )competitie van schaakclub Dordrecht, zeker na
de fusie met ODI, in 1951 wekelijks werd gevolgd in de kranten zoals De Dordtenaar, Dordrechts
Nieuwsblad en Dordtsch Dagblad.
Zo leerde de lezer als kampioen van de interne competitie ook nog de naam kennen van Koos
Abee, Hans Wertheim en Tjong I Kwee. Kampioen van Dordrecht werden zij niet. Tjong ging
na een studie van een jaar aan de HTS terug naar Indonesie. Hans Wertheim - voor de tweede
wereldoorlog drie keer open kampioen van Nederland - was wel een lange periode speler van
Dordrecht 1. Dat lukte ook Koos Abee, die in 2006 nog Drechtstreekkampioen werd.
De stadstitel telde wel zwaarder en leverde uitnodigingen op. De ook extern bekende schakers uit
Dordrecht - zoals Jansen, Hoogendoorn en Van Donk, telden ook mee in de Engelse partnerstad
Hastings, mee waar na de kerst een internationaal chesscongress begon. Omdat de drie in het
onderwijs werkten, konden zij vaak in de vakantie uit schaken gaan.
Hoogendoorn werkte bij het Christelijke Lyceum, die in zijn tijd van de Wijnstraat verhuisde naar
het Halmaheiraplein. Hij was als conrector verantwoordelijk voor het schoolrooster. Zijn vrouw
Mieke zei bij zijn overlijden in 1999: ,,Pank had geen computer nodig voor dit werk. Het zat
allemaal in zijn hoofd".
Henk van Donk zat in de directie van de HTS, die pakweg twintig jaar volgens sommige
Dordtenaren werd verspeeld aan Rotterdam. Leo Jansen klom op tot directeur van de Lage Waard
scholengemeenschap in Papendrecht.
Hij is ook de man achter de opening: De Leeuw het Zwarte Wapen. Begin 1997 werd die opening
ook uitgelegd in een schaakboek, waarvoor Jerry van Rekom van Sliedrecht tekende als
redacteur. Begin 2022 kan een jubileum van het boek worden verwacht: een kwart eeuw De
leeuw te boek. Een unieke prestatie van de leerling van Loe Jansen, Jerry, die ook nog voorzitter
van de club Sliedrecht is.

Stil
Door de corona zijn het andere tijden. Momenteel is het stil op de schaakavond van Dordrecht.
De laatste verenigingsavond was 10 maart 2020, dus een competitie onderbreking van 1,5 jaar.

Tot 1978 waren het vooral de drie cracks van Dordrecht die kampioen werden met als
uitzondering twee keer de persoonlijke vriend van dichter Cees Buddingh’ (1919-1985) Adri
van Willigen. Vanaf 1978 kwamen andere schakers op het hoogste podium uit.
De in 2000 net na Pasen overleden Gerard Kemper werd de eerste schaakkampioen van de stad
Dordrecht van de nieuwe tijd. Hij won die titel maar een keer, want nam hem namen de jongeren
van toen de macht over zoals Ron Hofman, Arnold van 't Hof, Bert van Antwerpen en Henny
Radenborg. Gerard Kemper speelde in Hastings als kampioen van de stad een sterke remise
tegen de Engelse dameskampioene Sheila Jackson. Hij werd daar snel de champioen of Dordrecht
genoemd in de Engelse badplaats.
Kemper was ook legendarisch daar. Hij sprak geen woord Engels, maar voelde zich daar als een
vis in het water. Hij stimuleerde graag de jonge clubgenoten die ook naar Hastings waren
gekomen om in een lagere groep te spelen natuurlijk. Toen hij eens wat te luidruchtig zijn partij
besprak met jonge, aankomende schakers, kwam een wedstrijdleider op pantoffels naar hem toe.
,,Gentleman silents please". Gerard antwoordde direct op dezelfde toon: ,,Wat zegt die man"?
Inmiddels is het schaakkampioenschap van Dordrecht of nog meer de stad geen echte traditie
meer. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk is Internationaal meester (IM) Mark
Timmermans de sterkste speler. Toen zijn oud-leraar Jaap Verhoef overduidelijk kampioen van
de Willige Dame werd, vond Mark dat een mooie gelegenheid voor een tweekamp. De uitslag was
duidelijk in het voordeel van Mark.

SCD dag in de media
Published: Thursday, 04 March 2021 18:03 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 229
Vandaag staat Schaakclub Dordrecht weer
in de spotlight op enkele media.
Op Dordrecht.net vraagt onze club
historicus Hans Berrevoets aandacht
voor het feit dat we volgende week alweer
1 jaar (!) niet meer op de Dinsdagavond
in de Crabbehoeve hebben kunnen
schaken. En passant brengt hij ook onze
Chess Queen Conchita Dwars (foto =➔
uit het AD) en onze trots Internationaal
Meester Mark Timmermans voor het
voetlicht. Bovendien verschijnt Conchita
in de laatste papieren versie van
Schaakmagazine (wordt Digitaal), o.a.
dankzij het goede contact met
hoofdredacteur Jeroen Bosch & Conchita's
bekende GM Paul van der Sterren:

SCHAKEN IN DE WIJKEN

Schaaktafel Stadspolders
In het voorjaar heeft de Gemeente in het kader van de renovatie winkelcentrum Bieshof een
schaaktafel geplaatst vlakbij het terras van Verhage. Dat geeft prima mogelijkheden voor zowel
de buurtbewoners, passanten en andere schaakliefhebbers om daar een gezellig potje te spelen.
Dordrecht heeft hiermee, tezamen met de 2 schaaktafels in het Sterrenburg park, een prominente
plek op de landelijke schaaktafelkaart. Die is vooral tot stand gekomen dankzij de inspirerende
landelijke coördinator Jesus Medina, die dit jaar veel op de radio en in veel bladen is verschenen.
Ook bij ons lokaal is er volop belangstelling en is er inmiddels een artikel in het AD verschenen en
zijn er filmopnames gemaakt, die binnenkort te zien zijn op Youtube kanaal Gemeente Dordrecht.

Links: Enthousiaste buurtbewoner Chris Gauvin met ‘zijn’ super aanvallende Canadese opening.
Voor de oplettende kijker / lezer: Hij heeft met een koningsmars echt de koning naar d1 gezet !!
Published: Wednesday, 31 March 2021 17:42 | Written by Ton Slagboom | Print | Hits: 157
Vanochtend is, op deze prachtige zomerse dag, de schaaktafel op winkelcentrum Bieshof in
Stadspolders officieus geopend. Buurtbewoner/promotor Ton speelde een pot tegen Martijn
Peltenburg, voormalig voorzitter PBO RTV Dordrecht. Dank aan de prima samenwerking tussen
onze schaakclub en o.a. Ragna Bottse (Stichting Mee), wijkmanager William Jacobs, projecteider
Annet ter Huurne en zeker de Gemeente Dordrecht, waardoor menig buurtbewoner van bijv. het
Polderwiel (wij hebben ook een tiental leden in de Stadpolders wonen!) elkaar aan de schaaktafel
kan treffen. Komende zomer is er hopelijk een officiële opening als de renovatie gereed is incl.
uitbreiding nabij gelegen terras Verhage (en de Corona het toelaat).

Filmopnames i.o.v. Gemeente Dordrecht bij de Schaaktafel Bieshof, binnenkort op Youtube te zien

SCHAAKBOEKEN
Op de RSB site is al een tijdje een leuk initiatief bezig, namelijk
wat zijn iemand zijn favoriete schaakboeken. Het lijkt mij leuk om
daar in Dordrecht ook wat aan te doen. In eerste instantie denk ik
dan aan Tom van Bokhoven, die op zijn eigen fraaie website
talloze boekbesprekingen heeft staan inclusief een boekenindex.
Schaakclub Dordrecht heeft zelf ruim 600 opgeslagen op de kast
in de Crabbehoeve. Er bestaat een Excel overzicht van, ooit
opgezet door voormalig secretaris / redakteur Cor Oliemans.
Alvorens dat uit te werken zou ik aandacht willen vragen voor het
prachtige boek “De Kaper” van Dordtenaar Jet Hoogerwaard.
Weliswaar geen schaakboek, maar er staan wel heel aardige
schaakanekdotes in betreffende haar broer. In het hoofdstuk
‘Schaken – Mei 1986’ staat dat hij enkele schaakbekers heeft en
blijkbaar vaak wint van zijn vriend, die daarop zegt:
“Ik schaak niet meer met jou, dat is slecht voor mijn zelfbeeld”
De dan 10-jarige Jet “wil ook wel een potje doen, lijkt mij leuk”,
waarop haar broer tegen zijn vriend zegt:
“Je wint makkelijk van haar, zelfs als je een blinddoek op hebt”
Paulo Coelho: “God is een schaker die de zetten van zijn tegenstander voorziet en zijn strategie voorbereid”.

TV: SONGFESTIVAL Rotterdam – LITOUWEN SCHAAK douze points…

TV: VPRO - Dr. ROGER PENROSE over AI: ÖNMOGELIJKE STELLING ….?!

Hoezo Artificial Intelligence met 3 zwarte lopers op het bord zogenaamd remisestelling?

TV: NOS – CHINESE OPENING… ??!

