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Schaakclub Dordrecht

Crqbbehoeve, vqn Karnebeekstraat 2,

Dordrechl Tel. o7B - 7633082

Jeugd 19.00 uur / Senioren 20.00 uur (of eerder)

06-20077088

www. s c haakclub - dor dr echt. nl

06-2879 I 845

Het huidige bestuur SCD

Vacant - voorzitter
Ben Sitton - penningmeester
lan Willem Versloot - secretaris
Henk Timmermans - wedstrijdleider intern
Arend van Grootheest - wedstrijdleider extern
Ton Slagboom - adjunct

Andere sleutelfu ncties

NB: Anton is nu Arend!; Gerf - 1,. ,

Hein van der Wal
Adri Timmermans
Vacant

- jeugdleider
- webmaster
- 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, Gert Zwartjes,
Hans Boersma / Ben Sitton, Anton v. Bokhoven & Aart Harms.

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 100 leden, waarvan 70 senior leden en 30 jeugd leden.
Zij behoort daarmee tot een van de grootse verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.

Inhoudsopgave

0. Voorwoord voorzitter / webmaster
1. Interne competitie

- Standen / Kroongroep
- Snelschaken / Rapid

2. Externe competitie - Dordrecht 1-B
3. Toernooien

- v.d. Laars / Hoogendoorn en andere externe.

4. Jeugd - zie hun eigen website ================)
5. Media - Kranten, Film, TV Dordt
6. Diversen - Historie, Archief etc.

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



O.VOOfWOOfd (Redactie / Webmaster / Bestuur)

Het begin van het seizoen in de Crabbehoeve begon zeer gezellig, maar kreeg bij de allereerste
thuiswedstrijd van het eerste een vreemde bijsmaak door het plotselinge aftreden van de
kersverse voorzitter lwahn Apon. Inmiddels heeft het overgebleven bestuur S-tal een zeer goede
bijeenkomst gehouden in 'huize Arend' en getracht niet alleen de lopende zaken te behaftigen,
maar ook in deze interim periode na te denken en te handelen voor de komende periode.
Zoals eerder op de site aangegeven vormt het huidige dagelijkse bestuur, zijnde secretaris Jan
Willem Versloot en penningmeester Ben Sitton, het eerste aanspreekpunt voor de leden,

i!i.-1Ël

Toch schijnt de zon(nebloem) volop ín de tuin van de Crabbehoeve, met de bezige bijtjes.....

"Praatje van de voorzitter"
Deze is er dus even niet, maar toch wenst het bestuur hier iets te zeggen over de status heden.

Zeer recent in de eigen Crabbehoeve onder het genot van een heerlijke Chinees, uiteraard van
onze sponsor Mie-Wah, hebben we met 3 van onze eloquente leden (google: 'goed kunnen
formuleren') van gedachte gewisseld over de naaste toekomst, en zeker dit lopende seizoen.

Met Gert Zwartjes (ex-voorzitter), Adri Timmermans (idem en erelid) en Victor Koppelaar kwamen
diverse scenario's over tafel, waarvan de volgende met aller instemming luid bejubeld werd:

Gert Zwartjes tijdelijk voorz¡tter
Published on Thursday, 24 December 2015 12:18lWritten by Jan Wlllem Versloot t Ë I t= | Þ ¡ nits: ZO

Tot groot genoegen yan de overige bestuurcleden heefr Gert Zwar{ies heeft zidr bereid verldaard
om de voorzitfrerstaken vanaf heden bt het eind van het sefzoen op zich te nemen.

Zoals ledereen weet heeft @rt de functie de afgelopen 10 jaar al vervuld. Zijn inbreng en ermring zijn van
groot belang nu het bestuur zich de komende maanden zal oriënteren op de invulling van de functie rr¿naf het
volçnd seizoen.



1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER @.t.v. Henk rimmermans)

KROONGROEP zots | 2OL6

Stand in Kroongroep

We hebben eens een keer een tussenstand waar Mark niet bovenaan staat, maar die heeft dan
ook een haltje tegen maatje Rik gedropt.
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Dit seizoen is er, mede door enkele afzeggingen, gekozen voor bovenstaand 10-tal op basis van
de clubrating. Iwahn is als winnaarvan de interne vorig seizoen ook automatisch toegelaten.

In de gewone competitie zien we Marcel Pluymert bovenaan staan met een behoorlijke voorsprong
op Victor Koppelaar en de gelukkig weer spelende Koos Abee, Marcel is trouwens ook extern in
vorm met een 100o/o score in het tweede en een prima remise invalbeurt in het eerste.

Schaakclub Dordrecht, Wintercompet¡tie 2O15-2016

Competitie ranglijst na ronde: 2

Pl Naam CP MP Partijen
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Tmmermans, M.A, (Mark)

Wilde, de R. (Rik)
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Dekker, den W. (Wijnand)

Pluijmeft, P.W. (Piet)

Eikelboom, B. (Berend)

Koppelaar, V. (Victor)

Versloot, J,W. (Jan Willem)

Abee, K. (Koos)

Oliemans, C. (Cor)

Griend, van de J. (Johan)

Blommestein, van V. (Victor)

Laar, van de J.C. (John)

Sitton, B. (Ben)

Dwars, C. (Conchita)

Heeren, van A. (Arie)

Jiskoot, Th.E. (Theo)

Timmermans, H.J. (Henk)

Weeft, van der G. (Gerben)

Grootheest, van A. (Arend)

Zwafies, G, (Gett)

Bruin, de W. (Wouter)

Hobe, T. (Ton)

Rijneveen, M. (Mattijn)

Veen, van der M (Michiel)

Haren, van O.C. (Otto)

Maertelaere, de A. (Anton)

Noort, van W. (Wim)

Hoek, van T. (Thijs)

Nugteren, B. (Bas)
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Hennekes, J. (Jacques)

PluijmeÊ, M. (Marcel)

Timmermans, A,L. (Adri)

Apon, H. (Iwahn)
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25 Wingerden, van E, (Erwin) 1595,6 0,0

26 Schreuder, P.J, (Hans) 1562,2 0,0

27 Peters, E (Elroy) 1548,2 1,0

28 Groot, B.D. (Dick) 1535,1 1,0

29 Nugteren, D. (Dick) 1532,0 1,0

30 Visser, T (Theo) L527,5 1,0

31 Bonninga, A. (Anko) 1527,3 0,0

32 Monster, H. (Henk) 1503,7 2,0

33 Jelier, R. (Rick) L474,7 1,0

34 Schot, P (Peter) L467,7 0,0

35 Huijps, A. (Ad) 1450,9 0,5

36 Manen, van B. (Bert) L442,0 1,0

37 Spies, J. (Johan) 1429,4 0,5

38 Fafie, P. (Peter) 1400,9 1,5

39 Boersma, J. A. (Hans) 1367,L 0,0

40 Liemburg, G, (Gilian) L357,4 0,5

4t Bokhoven, van A. (Anton) 1340,0 1,0

42 Barends, H. (Henk) 1304,5 0,0

43 Doeselaar, van J. (Joas) t292,2 1,0

44 Kelder, S.W.A. (Sjoerd) LZB6,9 1,0

45 Wu, J. (Joy) L264,4 1,0

46 Hauser, J. (Johann) L242,I 0,0

47 OdUlç P.J.M. (Peter) I2l4,t 2,0

48 Vossen, C. (Cor) 1207,6 1,0

49 Harms, A. (Aart) 1118,1 0,5

50 Heftog, den J.A.P. (Johan) 1089,0 0,0

51 Apon, G. (Gideon) 1049,3 0,5

52 Reijenga, J, (Jan) 993,1 1,0

53 Kelholt, H. (Henk) 967,9 1,0

Een sterre$e voor een naam betekent'buiten mededinging wegens onvoldoende paft¡jen'
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NB: Van de73 seniorenleden zijn er 69 (ereleden Jan Flach / Leo Jansen n¡et meer benevens
Melvin Holwijn / Johan Went) die mogelijk actief intern zouden kunnen zijn; nog 16 te gaan dus!

ELO ranglijst na ronde: 2

Pl Naam Clubrating

Tmmermans, M.A. (Mark) 2365,6 1r5

Wilde, de R. (Rik) 2170,4 -1 1,0

WV
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t
3 Boer, den L. (Lennard) 2L26,9 5r3



Dekker, den W. (Wijnand)

Pluijmeft, P.W. (Piet)

Eikelboom, B. (Berend)

Hennekes, J. (Jacques)

Timmermans, A,L. (Adri)

Pluijmeft, M. (Marcel)

Apon, H. (Iwahn)

Koppelaar, V. (Victor)

Versloot, J.W. (Jan Willem)

Oliemans, C. (Cor)

Abee, K. (Koos)

Griend, van de J. (Johan)

Blommestein, van V, (Victor)

Laar, van de J.C, (John)

Dwars, C. (Conchita)

Sitton, B. (Ben)

Jiskoot, Th,E. (Theo)

Heeren, van A, (Arie)

1immermans, H.J. (Henk)

Weeft, van der G, (Gerben)

Grootheest, van A. (Arend)

Rijneveen, M, (Mattijn)

BruÍn, de W. (Wouter)

Zwaftjes, G. (Gert)

Hobe, T. (Ton)

Veen, van der M (Michiel)

Haren, van O,C. (Otto)

Nugteren, B. (Bas)

Noort, van W. (Wim)

Wingerden, van E. (Enruin)

Maeftelaere, de A. (Anton)

Hoek, van T. (Thijs)

Schreuder, P,J. (Hans)

Peters, E (Elroy)

Bonninga, A. (Anko)

Groot, B.D. (Dick)

Visser, T (Theo)

Nugteren, D. (Dick)

Schot, P (Peter)

Monster, H. (Henk)

Huijps, A. (Ad)

Jelier, R. (Rick)

Spies, J. (Johan)

Manen, van B. (Bert)

Boersma, J. A. (Hans)

Fafie, P. (Peter)

Liemburg, G. (Gilian)
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Bokfioven, van A. (Anton)

Barends, H. (Henk)

Doeselaar, van J. (Joas)

Kelder, S.W.A. (Sjoerd)

Hauser, J. (Johann)

Wu, J. (Joy)

Vo6sen, C.(Cor)
Odth PJ.M. (Peter)

Harms, A. (Aart)

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

Apon, G. (Gideon)

Reijenga, J. (Jan)

KelhofÇ H. (Henk)
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Op de ELO lijst zijn de volgende leden niet vermeld (geen deelname aan de interne): René Krul,
Lukas v.d. Linden, Ton Slagboom, Mari Pulles, Peter v,d. Laars en Adri v.d. Willigen.

SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN

N_-.SnelschaakSCDml5ãJlLô :, ELC.- 1".-_ 2.: .-. Par:-- . Tegq -_

1 Tmmermans, M.A. (Mark)

2 Boer, den L. (Lennard)

3 Pluymert, P.W. (Piet)

4 Wllde, de R. (R¡k)

5 Pluymert, M. (Marcel)

6 Versloot, JW (Jan Willem)
7 Timmermans, A. (Adri)

8 Sitton, B. (Ben)

9 Koppelaar, V. van (Viktor)

10 Oliemans, C (Cor)

tl Griend, van de J. (Johan)

12 John wn der Laar

13 Schreuder, H (Hans)

t4 Blommestein, V. van

15 Haren, van O.C. (Otto)

16 Wingerden, Evan (Erwin)

t7 Grootheest, van A. (Arend)

18 Rick Jelier

19 Michiel wn der Veen

20 Hoek, van T. (Th¡js)
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Goede opkomst, iets beter als vorig seizoen le ronden. Uiteraard Mark bovenaan, goede prestat¡es
zover van Piet Pluymert, Ben Sitton en vooral Hans Schreuder en Rick Jelier.



RAPID STAND & UITSLAGEN

plaats Naam le ronde 2e ronde
1 Jiskoot, T L 1

2 Maertelaere, A de 2 7

3 Zwartjes, G 8 2

4 Noort, W van 3 8

5 Wingerden, E van LL 3

6 Groot, D 6 9

7 Hauser, J 15 6

8 Monster, H L2 1_3

9 Bokhoven, A van L3 t7
10 Doeselaar, J L4 L8

LT Boersma, H L7 L5

L2 Spies, J L9 L4

13 Barends , H 18 16

t4 Dwars t c 4 1000

15 Hobé, T L000 4
L6 Visser, T 5 L000

L7 Peters E 1000 5

18 Dobber, B 7 1000

19 Bruin, W de 9 L000

20 od¡jk, P 10 L000

2t Jelier, R 1000 10

22 Apon, G L000 LL

23 Huijps, A 1000 L2

24 Manen, B van 16 L000

25 Kessel, E van 20 L000

26 Harms, A 2L L000

27 Kelder, S L00022

28 Willemstein, L 23 1000

nt
2

9

L0

LL

t4
15

2L

25

30
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pu

L004

1004

L005

100s

LOOT

L009

L0L0

L010

10LL

LOtz
L016

L020

LO2L

LO22

LO23

Mooie lijst en opkomst; Theo Jiskoot lijkt gedoodverfde favoriet. Wie doet hem nog wat?



Victor Koppelaar wint Kersttoernooi

PublishedonWednesday,23December20lSlg:23lWrittenbyJanWlllemVerslootlålElÞ¡Hits: Zt

Victor Koppelaar heeft op de laatste dubavond van het jaar het eerste kerst-rapid-toemooi op zijn naam
geschrwen. Hij was met 4,5 uit 5 de sterlcste van de dertig deelnemers en bleef Lennard den Boer een halfje
voor. Gedeeld derde werden Rick Jelier en Adri Tmmermans met 4 uit 5. Vooral een mooie prestatie van Rick
die op weersÞndpunten de derde plek opeiste en de fles drampagne mee naar huis kon rìemen.

!=== UiBhkende præÞtie wn RickJelier

Op29 december is er geen clubavond. Overdag wordt wel het Pank
Hoogendoomtoernooi in ons dublokaal gehouden

.tomsschaakboeken. n l).

De eerste clubavond in 2016 is op dinsdag 5 januari.

Narnens het bestuur een goed schaakjaar toegewenst in gezondheid!

De uitslagen:

Nr Kersttoemoo¡ SCD2lt15

1 Victor Koppelaar

2 Lennard den Boer

3 Rick Jelier
4 AdriTmmermans
5 Hans Schreuder

6 John v.d. Laar

7 Jan Willem Versloot
8 J.v.Doeselaar

9 H.Monster

10 Anton de Martelaere

11 Otto van Haren

tZ W.de Bruin

13 Ben Sitton
t4 V.v.Blommesteijn
15 B.van Manen

ELO

1919

2127

1450

1943

L562

L828

1926

1289

1504

t597
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1658

L797

1853

t443
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Nr

16

L7

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kercttoernooi SCD 2015

Henk Tmmermans
E. Peters
E.ran Wingerden

G. ãrartjes

Arend van Grootheest
Gerben v.d. Weert
Arie van Heeren

Aart Harms

Anton van Bokhoven

Dick Groot

Ton Hobe

Joachim v.Doeselaar

Hans Boersma

J. Spies

A.Huijps

ELO

1609

1548

1611

L654

1678

L734

t756
1118

1314

1533

LæL
1000

1396

L44;6

tÆ82,

Het toernooi was dus niet supersterk bezet, maar wel waanzinnig gezellig. En daar gaat het toch om !?

1601



2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leidins van Arend van Grootheest)

Vers lag Exte rne wedstrijden se izoe n 20!5-2076

Op de website zijn dit jaar vergeleken met het vorig seizoen al heel wat wedstrijdverslagen geplaatst, hulde aan
de schrijvers. (denk nou niet dat alleen Elroy deze stukjes plaatst!).
Nu het seizoen ongeveer voor de helft erop zit is een tussenstand te melden van alle teams. Het nieuwe
speeltempo binnen de RSB competitie heeft nauwelijks tot problematische situaties geleid.

Dordrecht 1 staat na de vierde ronde op de zevende plaats en moet met nog heel wat sterke tegenstanders de
strijd aangaan. Handhaving in de tweede klasse lijkt het belangrijkste.
Het bekerteam heeft haar eerste uitwedstrijd ruim gewonnen. De eerstvolgende thuiswedstrijd wordt wellicht
een stuk spannender

Dordrecht 2 heeft alleen verloren van SO Rotterdam 2. Mocht SO nog punten verliezen en ons team gaat door
op de goede weg dan lijken er serieuze promotiekansen in deze klasse.

Het RSB bekerteam had na een relatief makkelijke overwinning in de eerste ronde op Sliedrecht een spannende
strijd met Shah Mata. Na een heel snelle achterstand bleef hettot diep in de laatste partij ongewis. Helaas voor
Dordrecht speelden de tegenstanders het spel net een tikkie beter.

Dordrecht 3 heeft dit seizoen moeite om wedstrijdpunten te vergaren. Pas in de laatste wedstijd werd met een
gelijkspel het eerste punt behaald. Op papier volgen wat zwakkere tegenstanders, maar er zal nog flink aan
getrokken moeten worden om te kunnen handhaven in deze klasse.

Dordrecht 4 staat na verlies van het sterke Hl Ambacht met drie andere teams op drie punten achterstand. De

strijd om plaats 2 kan nog voor het nodige vuurwerk zorgen.

Dordrecht 5 speelt in een klasse met zowel sterkere als zwakkere tegenstanders. Een plaats in de middenmoot
ligt voor de hand.

Dan de viertallen. Voor het eerst is er sprake van twee soorten competities. Ook Dordrecht doet met het eerste
viertal mee in de eerste divisie. Tot nu toe één gewonnen en één verloren wedstrijd. Omdat deze competitie
als laatste startte komen de meeste wedstrijden pas in 2016.

Het tweede viertal met een mix van twee jeugd- en twee zorgvuldig nadenkende oudere heren heeft zeker
kansen om bovenaan te eindigen in de strijd.

Tot slot het derde viertal. Ook hier een mix van oud- en jong. De resultaten kunnen beter maar de ontspannen
sfeer tijdens de partijen leidt ook hier tot veel speelplezier.

Als wedstrijdleider heb je natuurlijk ook een beeld van welke spelers nu altijd klaar staan om een wedstrijd
extra mee te doen mocht iemand verhinderd zijn, Vooraf bedacht ik me dat vooral Piet Pluymert en Henk
Barends de veel schakers van onze vereniging zijn. Na zorgvuldige analyse blijkt Piet het meeste (maar liefst 9
!)externe partijen gespeeld te hebben. Henk deelt zijn plaats met Marcel (zit in de familie?) en Ben met allen 7

partijen.

Bijna elke clubavond heeft er ook een team extern gespeeld. Dit geeft deze avonden toch net wat extra
impulsen aan de toch al leuke avonden in de Crabbehoeve. Wij gaan hier het komende jaar daarom vrolijk mee
door.

Arend van Grootheest



2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leidine van Arend van Grootheest)

Dordrecht 1 (KNSB 2e klas)

Het vriendenteam van Dordrecht 1 is gelukkig vrijwel geheel in tact gebleven; in plaats van Melvin
Holwijn (elders extern spelend) is Jacques Hennekes na een prima seizoen intern erin gekomen.

Eerste team weer onderuit tegen sterk Venlo: 2-6.
PublishedonSunday,2TSeptember2OlS10:SslWrittenbyAdriTimmermanslålEtÞlHits: 174

Dat ons team sterk is, had ik gisteren al aangegeven, desondanks bleek het eerste team uit Venlo nog een
maatje sterker. Een team dat zoveel Duitse huurlingen telt dat onze vooaitter in pefect Duits zijn
openingspraatje hield, had weinig moeite met ons eerste dat zonder Lukas (eerdere verplichtingen buiten het
schaken) en René (voor werk op Curaçao) deze moeilíjke opening moest zien te klaren. Per bord hadden onze
tegenstanders ruim punten meer in te brengen. Piet en Johan, die ook vorig jaar als vaste invallers optraden
namen de honneurs waar.

Het begin zag ü eigenlijk nog best goed uit. Na een uur of drie spelen waren de meeste paftijen nog goed in
evenwicht, Op het achtste bord een dynamisch evenwicht, waar Johan wat materiaal offerde voor een aanval en
op de andere borden een wat meer statisch evenwicht. Een paar borden veftrouwde ik als teamcaptain niet
helemaal dus ik vroeg Lennard nog door te spelen zolang hij het verantwoord vond zonder de knuppel in het
hoenderhok te gooien. Langzaam maar zeker begon de druk toe te nemen en kwamen er kleine scheurtjes in
onze stellÍngen. Alleen bij Rik en Piet leken deze scheufies aan de andere kant van het bord te ontstaan.

Berend begon met het gooien van de knuppels. Hij offerde materiaal maar de consequenties van die beslissing
liepen helaas nog verder door dan hij had vooruit berekend. Het was ook een ontzettend gecompliceerde
stelling. Helaas maar hij incasseerde de eerste nul. Even daaruoor had Mark moeten berusten in remise.

Hij opende voor het eerst ín jaren ,met het Open Spaans, een opening waar natuurlijk bibliotheken over vol
geschreven zijn. Het leek goed te gaan, maar ergens in het míddenspel liep hij tegen een wending op waarbij hij
in moest gaan op zetherhalíng omdat anders de tegenstander duidelijk in het voordeel zou komen, Jacques
speelde een ingewikkelde paftij maar liep ergens het drijfzand in. Hij kwam vast te zitten en kon slechts
ontkomen door materiaal te geven. Hoe lang Jacques ook erover nadacht, hij kon niet voorkomen dat de stelling
ook nog eens werd versimpeld en de uitslag leek slechts een kwestie van tijd. Het getuÍgde van inzet dat hij het
nog zolang moeílijk probeerde te maken.

Na een laatste rondje langs de velden, waarin duidelijk werd dat zowel Piet als Rik het betere van het spel
hadden, maar de anderen moesten knokken om nog een kansje op remise te houden, moest ik helaas
veftrekken. Later heb ik gehoord dat Rik zijn paftij inderdaad winnend heeft kunnen afsluiten en dat Piet zijn
optische voordeel niet helemaal kon vezilveren maar toch een mooie remise wist te scoren. De anderen beten
allemaal in het stof.

Nog even over de speelzaal. Het was een prima eruaring, waarbij de beheerders voor heerlijke broodjes en soep
hadden gezorgd en het publielç dat later op de middag toch nog langskwam zich, ondank de uitslag, prima
hebben geamuseerd. Alleen een verzoek voor de volgende keer: NÍemand op naaldhakken!

Volgende wedstrÍjd dan maar.... 10 oktober spelen we uit tegen Dubbelschaak'97 Ook vorig jaar begonnen we
met een thuisnederlaag en kwam het allemaal nog helemaal goed. Kunststukje nog een keer herhalen dan
maar.

De detailuitslagen



2. Wilde de,R.(Rik) 2200 Smith,T.(Thijmen) 22s9 1 0

3. Boer den,L.(Lennard) 2020 (^ Gool van,R.(Rudi) 2212 0 1

4. Eikelboom,B.(Berend) 2t5t f Gool van,H.(Henk) 2186 0 1

5. Dekker den,W.K.(Wijnand) 1999 r Guddat,J,(Joachim) 2096 0 1

6. Hennekes,J.(Jacques) 1961 (^ Neuer,T.(Thomas) 2083 0 1

7 Pluymeft,P,W.(Piet) 2002 (' Fehmer,C.(Carsten) 2040 Vz Vz

8, Griend van de,J.(Johan) L766 I Grinten van der,B.(Bas) t929 0 1

Zwaarbevochten overw¡nning D1 in Boxtel: 5-3
Published on Sunday, 11October201510:38 lWritten byAdriTimmermans lål lÞlHits: 154

Aan de einduitslag is het niet te zien, maar het was een hele zware dag in het zonnige Boxtel. Des te groter was
de ontlading aan de bar, onder de priemende ogen van de compagnÍe van kapitein Frans Banning Cocq en
luitenant Willem van Ruytenburgh. De dag begon om half een met een heerlijk kopje koffie in Grand Café
Rembrandt. Het hele restaurant hangt vol met uitvergrotingen van details van de nachtwacht, Heel sfeeruol en,
mag ik dat zeggen als nuchtere Hollander van boven de grote rivieren, een gezellige Brabantse sfeer.

Lucas, Riþ Lennard met zijn vader en met Hans van Nieuwenhuizen die op doorreis was naar een wedstrijd in
de Duitse competitie op zondag, en Berend kwamen binnendruppelen en om 13:00 uur kon de wedstrijd
beginnen. Piet was opgeroepen voor zijn tweede invalbeuft omdat Wijnand helaas verhinderd was. De
bovenzaal zat flink vol, want in Brabant spelen ook de regionale bondswedstrijden zich af op de zaterdagen. Er
werden in totaal 3 wedstrijden gespeeld, Leuke bijkomstigheid was dat de eerste twee paftijen op live borden te
volgen waren.

Het begon allemaal niet zo gemakkelijk. Als eerste had het team van Dubbelschaak een ingenieuze tactische
opstelling gekozen, waarbij de sterkste spelers verdeeld waren over de top- en staaftborden en de laagste
ratinghouders op bord 4 en 5 zaten, Daardoor speelden Piet en Jacques tegen een overmacht aan ratingpunten.

Dan het wedstrijdverloop.

Piet had een zeer ongebruikelijk moment van schaakblindheid toen hij in een añruikkeling terechtkwam waarbij
hij pardoes een vol stuk achter stond. Het gebeurde in een opening die hij zelf ook vaak met de andere kleur
speelt. Hij had er echt geen enkele compensatie voor, maar omdat hij het team niet al zo snel op achterstand
wilde zetten, vermande hij zich en speelde verbeten door, Jacques speelde Russisch, zijn tegenstander koos een
variant met De2 die Jacques niet zo goed kent en het werd al snel heel gecompliceerd. De indruk die bij de
omStanders achterbleef was dat Jacques ernstig in het nauw zat, maar dat áls hij zijn koning op fB in veíligheid
kon brengen het misschien nog wel mee kon vallen. Op de andere borden was nog niet veel tekening te zien. In
deze fase vroeg Jacques of hij op remise mocht aansturen en misschien heb ik (teamleider, Adri) wel iets te veel
risico genomen door te vragen dat nog niet te doen.

Na ruím twee uur spelen viel het doek definitief voor Piet (1-0). Rick had op bord 4, ondank zijn
ratingoverwícht van 299 punten, niets weten te bereíken, Een onnauwkeurigheid had een afruil toegelaten
waarna er geen materiaal meer over was om ook nog maar te denken aan een winstpogíng. Na nog een paar
hoopvolle zetjes berustte hij in remise (1.5-0.5), Op dat moment kwamen de hulptroepen Grand Café
Rembrandt binnen. Ben, Victor van Blommesteijn en Henk begrepen dat er geen moment te verliezen was en
spoedden zich naar de speelzaal om onze mannen een haft onder de riem te steken. Voor Jacques kwam dat te
laat, zijn poging om met een gevaarlijke uiWal het tíj te keren faalde op een doodordínaire mataanval, (2.5-0,5).



Jacques was zwaar teleurgesteld, maar Hans den Boer ving hem op met de constatering dat dit een
teamwedstrijd is, en dat zijn kans nog wel komt om de beslissende punten te maken.

Op de andere borden stond alleen Lucas duidelijk beter met twee stukken tegen een toren en de pionstructuur
van de tegenstander een ruine. Maar het was nog een lastige technische opdracht. Lennard had tot op dat
moment een prachtige, gecompliceerde partij gespeeld en hield dat goed vol. Zijn tegenstander was duidelijk
ook niet gekomen om vliegen te vangen en speelde bekwaam tegen, maar moest wel toestaan dat Lennard
steeds een heel klein beetje beter kwam te staan. Mark had een stelling waarbij heel omzichtig manoeuvreren
de tegenstander steeds noopte tot elke keer opnieuw omzeilen van weer een andere lastige klip, maar het bleef
in de remisemarges hangen. Ook René speelde een heel solide middenspel waarbij de balans wel erg lang rond
het middelpunt bleef steken. Iedereen die weleens bij de paftijen van Berend gaat kijken zal het herkennen: Je
hebt geen idee van hoe het nu eigenlijk staat. Heel vaak een onbalans in materiaal, soms heel gecompliceerd
van allerlei stukken die elkaar op meerdere plaatsen op het bord aanvallen, maar vaak ook stellingen waarbij de
verschillende delen van het bord onderling geen verband met elkaar lijken te hebben. Meestal kom je er pas
later achter dat dat slechts schijn is en dat het over het algemeen wel degelijk één geheel vormt. Inschatten van
zo'n stelling is dan ook heel lastíg. Ook dit keer weer. Samengevat, veel voordeeltjes, maar alleen bij Lucas
duidelijke winstkansen. En toen begon het lange wachten,..en ijsberen....en nog eens gaan kijken...en steeds
een bee$e meer hoop krijgen omdat de voordeeltjes voordelen worden, een pion voor bij René, een stuk voor
bij Lennard, een toren tegen een stuk en twee pionnen bij Berend, Lucas die met een heel subtiel gespeeld
eindspel linea recta op de overwinning afkoerste.

Het duurde nog tot een uur of vijf, maar toen braken de Dubbelschakers: Lucas maakte het af (2.5-1.5), Een
paar tellen later trapte tegenstander van Mark in de zoveelste berenklem die hij had klaargezet. Het kostte
pardoes een loper en zijn tegenstander gaf meteen op (2.5-2.5). Lennard speelde zijn mooie partij gedecídeerd
uit, zijn tegenstander kwam er niet meer aan te pas en gaf op (2.5-3.5). Nu alleen Berend nog en René. René
met een pion meer in een eindspel met 6 tegen 5 pionnen en een loper met dezelfde kleur. Het moest te winnen
zijn, maar steeds liepen de varianten die de omstanders in het Grand Café doornamen uit op een ongewenst
resultaat. Het gaf in ieder geval aan dat het verre van simpel was. En Berend, ... hij ruilde meer en meer en
hield uÍteindelijk nog een toren en 3 (gei'soleerde) pionnen over tegen een paard en 5 pionnen. Het publiek zag
nog spoken, maar Berend niet,

Resoluut speelde hij op remise en behaalde daarmee het eerste matchpunt van het seizoen binnen (3-4), in de
wetenschap dat René op zijn minst nog remise had. Die had echter scherp doorgerekend en koos een
añruikkeling die niemand van de omstanders had geopperd, maar die wel meteen winnend was. Daarmee kon
het carnaval van boven de grote rivieren al vroeg beginnen (3-5). Veel handen werden geschud, veel limonade
werd gedronken en met genoegen werd de thuisreis aanvaard. En toen het Nederlands elftal op de autoradio
ook nog won kon deze 10e van de 10e helemaal niet meer stuk!, Ik stelvoor om deze dag, als tegenhanger van
het Brabantse 1le van de 1le, te gaan instellen als een Dordtse feestdag! Een sooft Leids onEet, maar dan
voor Dordrecht!

Dan nog even de kille cijfers:

T Dubbelschaak'97 Dordrecht2083 2L39 3 5

2ITO Lukas van der Linden 2257 0 11

2. 2075 2345 0 1

3.

Peter Boll

Michel van der Stee

Job de Lange 2220

FM Mark Timmermans

Rene Krul 2t79 0 1

4. 2L5I1936 Vz V2

5.

Michiel Luijpen

Wilvan Lankveld 1901

Berend Eikelboom

Rik de Wilde 2200 Vz Vz

6. Camiel Peerlings 2200 Jacques Hennekes 196 1 1 0

7 Martien van der Meijden 2t04 Lennard den Boer 2020 0 1

8. Guido Jansen 2IT9 2002 1 0Piet Pluymert



Eerste zeer stenk tegen Ëindhoven: 5-3
Published on Sunday, 08 November 201517'.49lWritten by AdriTimmermans I Ê I tE 

I Þ | Hits: 62

Eindhoven is voor ons geen onbekende ploeg. De laatste jaren hebben wij steeds bij hen in dezelfde poule
gespeeld en de meeste spelers waren dan ook bij ons goed bekend. Het zelfueftrouwen was groot, we hebben
immers steeds in de competitie gewonnen. Alleen de bekernederlaag van vorig jaar klonk nog wel een beetje
door. Ondanks de overmacht aan ELO punten van de Eindhovense zijde kwamen we heel sterk uit de
startblokken. Omdat Lennard op zaterdag een tentamen had (het moet toch niet gekker worden zeg ...
tentamens plannen op schaakdagen) was Marcel Pluymert opgetrommeld om zijn debuut te maken in de tweede
klasse van de KNSB.

De wedstrijd begon iets later, omdat een van de twee auto's de weg van Eindhoven naar Dordrecht kennelijk
niet via de snelste route wist te vinden. Zowel de arbiter (Piet de Jonge uit H.I. Ambacht, hij was kortgeleden
nog als speler bij ons op bezoek) als wij hadden daar geen bezwaar tegen, dus om kwaft over een werd, met
alle borden bezet, een begin gemaakt aan een bijzondere dag.

Meteen werd op de meeste borden het gevecht gezocht en na een uurtje spelen zag het er al goed uit voor de
thuisspelers. Onduidelijk was de stelling op bord 1, waar Rik tegen Bas van de Plassche een oude variant van
het Frans speelde. Veel toeschouwers, en er waren er in de loop van de dag echt een heleboel, hadden het
gevoel dat Rik wel heel lekker stond, maar de spelers zelf wisten wel beter. Zwart (Rik) moest hard werken om
gelijk spel te houden. Invaller Marcel speelde tegen team captain Alessandro di Bucchianico die in eerste
instantie dacht tegen Pit te spelen. Marcel speelde zijn eigen systeem en dat kostte Alessandro zoveel tijd dat hij
na 13 zetten akkoord ging met remise, Een heel mooi resultaat (0.5-0.5). Op dat moment zag het er op alle
borden ook wel goed uit, Jacques Hennekes had een heel mooie stelling bereikt tegen WGM Erica Sziva en was
zo blij dat hij remise kon aanbieden dat hij dat meteen deed tenruijl Erica in de denktank zat. Hij hield daarbij
geen rekening met de regels die aan het doen van een remise aanbod verbonden zijn.Zijn daar dan regels aan
verbonden? Jazeker,... het hoort zo: je voeft een zet uit op het bord, stelt dan remise voor aan je tegenstander
en drukt daarna pas de klok in. Vergeet ook niet het remiseaanbod te noteren!!!

Na een protest van Erica werd Jacques door de wedstrijdleider aangesproken, maar meer consequenties had het
gelukkig niet. Opmerkelijk was ook de paftij van Berend. Heel vaak heeft Berend driekwart van zijn zetten al
gedaan voordat het tweede kopje koffie is geroerd, maar dit keer was het andersom. Mark noteerde zet20
terwijl bij Berend zet 4 nog op het bord moest komen, Dat is wel het voordeel van Berends eigenzinnige
openingskeus!

De tweede uitslag kwam van Mark. In een Svesnikov had Mark het overwícht gegrepen. De materiaalverhouding
bleef gelijk, maar de zwaftspeler, waar Mark in de beker een half jaar geleden nog van had verloren, kon geen
vin verroeren. Het eind kwam na een mooi dame-schijnoffer, waarna mat met een paard ondekbaar was (1.5-
0.5). De volgende partij die eindigde was de partij van Wijnand. Na een voozichtig opgezette partij offerde
Wijnand verrassend een loper op 96. Het was op slag uit! en we stonden met 2.5-0.5 voor. Berend had
langzaam maar zeker zijn tegenstander uitgeput. Hij gaf les in hoe twee stukken steker zijn dan 1 toren. Eerst 1,

toen 2 en daarna drie pionnen werden geplukt; de 3.5-0.5 was dan ook geen verrassing meer. Maar toen begon
de machine te haperen, René had nog wel voordeel, maar dat leek niet al te groot en ook Lukas had tegen IM
Frans Kuijpers zijn optische voordeel teloor zien gaan. Nog niets aan de hand natuurlijk, maar Jacques had zich
inmiddels verrekend. Een gevaarlijke vrijpion leek precies geneutraliseerd te kunnen worden, maar aan het eind
van de añrvikkeling bleek er nog een venijnige combinatie in te zitten die een stuk kostte. Moedig streed Jacques
nog even door, maar daar had Erica geen moeite meer mee (3,5-1,5). Met voorzichtig spel had Bas van de
Plassche zijn stelling eerst weten te consolideren en daarna het initiatief te pakken. Dat initiatief bleek zo sterk
dat Rik nog met een kwaliteitsoffer aan de noodrem trok, maar tevergeefs. Een paar zetten later kon Rik
opgeven (3.5-2.5), René had inmiddels zijn voordeel groter weten te maken en stond op dat moment al wel min
of meer gewonnen. Dat was de reden dat Lukas inging op het remiseaanbod van zijn tegenstander. Met de
zekere remise en waarschijnlijk meer, was de overwinning feitelijk binnen (4-3). Het duurde daarna nog erg veel
zetten voor ook de laatste Eindhovenaar zich schikte in zijn lot, maar de overwinning voor René kwam nooit
meer in gevaar. Hiermee was de 5-3 einduitslag een feit.



Groot feest natuurlijk voor de vele, vele toeschouwers. Zoveel feest dat tijdens de laatste paftij menig keer de
feeststemming moest worden getemperd omdat het harde gelach tot overlast in de speelzaal leidde. Ernstiger
was, dat er ook over de patij die nog werd gespeeld werd gesproken en zelfs met de spelers zelf! Het is altijd
moeilijk om alle geTnteresseerden in de gaten te houden, dat moeten de spelers zelf doen. Maar het is absoluut
tegen de regels, en het kan ons ook punten kosten als de tegenstanders officieel protesteren of de
wedstrijdleiders zelf ingrijpen. En ..,.. de spelers weten hetzelf toch veel beter!

Buiten deze opmerkingen was het natuurlijk een groot succes!. We hebben inmiddels 4 punten en staan op de
6e plek. Na de eerste ronde, die we verloren van Venlo, heb ik gemeld dat we aan een inhaalrace moesten
beginnen. So far, so good, maar nu de volgende hobbel: Op L2 december, als Sint Nikolaas alweer het land uit
is en we zitten te wachten op de Top 2000, mogen we de reis naar Vianen (Limburg) ondernemen voor de
volgende hobbel. Nog 3 punten, en we zitten volgend jaar zeer waarschijnlijk weer in de tweede klasse.

Eerste tearn 2 maal in actie deze week" Ëerste etappe succesvol: bekelw¡nst
op Souburg: 3-1 . Zaterdag uitwedstrijd tegen Vianen
Published on Friday, 1 1 Decembe¡ 2015 23:14lWritten by Adri Timmermans I å I I Hits: 43

Deze week is het een genot om teamleider van het eerste te zíjn. Wat dacht u van een avondje bekerschaak.
Altijd spektakel.... Donderdagavond werd de bekenruedstrijd gespeeld tussen Souburg en Dordrecht.

Wij kennen de mannen uit Souburg best goed. Elke keer als we op zomeryakantie zijn en de Zeeuwse kust een
rustgevende omgeving biedt om aan een prachtige schaakpaftij te werken komen wij ze tegen. De lange
mannen van Souburg. Voor diegenen die niet helemaal thuis zijn in de topologíe van Nederland: de mannen van
Souburg komen uit Oost-Souburg. Oh.., dat zegt nog niet genoeg? Een van de voorsteden van .... Vlissingen. Op
een mooie zomerse dag al een aardige rit, maar op een natte donderdagavond in december, als de regen de
voorruiten van vele, vele, vele auto's geselt die in de files rond Rotterdam op hun buurt staan te wachten is het
een hel.

Om half zes uit Delft om eerst nog twee spelers in het centrum van Rotterdam op te halen (want je kwam er
toch langs) en een speler in Dordrecht (want je kwam ..,,), Dan even tanken en met een krentenbol met jonge
kaas, een klef wit broodje met ham en een halfie melk als diner op de knieën naar Souburg.

Mark, Rik en Jacques brj mrj in de auto, Lennard met zijn vader al eerder onderweg. Afrjn om kwart over acht
kwamen we aan bÍj het knusse clubgebouwtje. Onze gastheren waren zo vriendelijk geweest om op ons te
wachten en de match kon beginnen. Het kwam een beetje stroef op gang, maar dan zijn we op ons best. Mark
en René Tggelaar zetten de partij rustig op. Rik de Wilde trof Jeroen Hekhuis en wikkelde vrij snel af naar een
middenspel waarin Rik de hele paftij door een heel klein voordeeltje had. Lennard schotelde zljn tegenstander
een opening voor die bakken met tijd kostte, De stelling bleef op zich redelijk in evenwicht maar oh... die klok,
En Jacques zette zijn partij actief op, zoals hij dat overigens altijd wel doet. Nadat Rik al halverwege de avond
ook het kleine voordeeltje had zien veruliegen besloot hij tot remise en veftrok naar beneden, waar de bar was
gevestigd. Mark had de stelling niet goed ingeschat en kwam minder te staan. Hij besloot eerst het water

Dordrecht 2L22 Eindhoven 2207 5 3

1 Rik de Wilde 2200 FM Bas van de Plassche 2373 0 1

2. FM Mark Timmermans 2345 FM Luuk van Kooten 234r 1 0

3. Lukas van der Linden 2257 2226 V2 Vz

4. Berend Eikelboom zLSt Mvkola Pechenizkiv 1 0

5. Rene Krul 2L79 Ankit Majhi 2t2L 1 0

6. Wiinand den Dekker 1999 Jos Sutmuller 2t6t 1 0

7 Jacques Hennekes 1961 WGM Erika Sziva 2217 0 1

8 Marcel Pluvmert 1BB2 Alessandro di Bucchianico 2007 Vz Vz



troebel te maken en daarna erin te gaan vissen. René Tiggelaar moest langs vele rotsblokken in het troebele
water laveren om de pion uiteindelijk te incasseren. Wat overbleef was een eindspel dat toch wel naar remise
rook. Inmiddels had de tegenstander van Lennard zijn nadeeltje kundig geneutraliseerd, maar had nog maar
een paar minuten over. Hij bood remise aan. Lennard nam het gedurende de volgende 20 minuten in
ovenrueging. Zo kon hij inschatten wat er op de andere borden gebeurde. Jacques kwam steeds beter te staan.
De tegenstander brak en moest drie pionnen in een uitgedunde stelling geven. Dat punt konden we alvast
tellen. Aangezien Lennard op het bord ongeveer gelijk stond maar in tijd zeer voordelig, speelde hij door. Enige
minuten later was de eerste winstpatij binnen doordat Lennard op tijd won, Mark had zich in een remisestelling
weten te manoeuvreren, maar greep afschuwelijk mis. Hij offerde het paard voor twee pionnen en dacht de
laatste pion geforceerd af te kunnen ruilen. Maar dat was een misrekening, de pionnen bleven op het bord en
Mark stond een paard achter. Na een aantal grote vloeken die zo hard in zijn hoofd galmden dat ze voor de
toeschouwers duidelíjk waarneembaar waren, maar die niet voorbij zijn lippen kwamen, ging hij er nog maar
weer eens voor zitten. Gelukkig maakte Jacques het kundig af en was de overwinning een feit, Als laatste bleef
Mark hardnekkig volhouden. René kon het winstplan niet vinden en na wel 20 paardzetten claimde Mark
plotseling remíse vanwege 3x dezelfde stelling. En inderdaad, de reconstructie liet zien dat de stelling op
ongeveer de 50e, 65e en 70ezet op het bord was geweest (overigens ook nog een keer meer, maar dan met de
andere speler aan zet ... en dan geldt het niet).

Ik kan u veaekeren, het werd een heel vrolijke thuisreis toen we over half een uit Vlissingen huiswaafts
keerden. Laat, dat ook, maar vrolijk. Volgende ronde is ook niet misselijk: Onze tegenstander komt uit Asten,
ietsje voorbij Helmond. Weer op een doordeweeke avond. De loting heeft echter besloten dat deze keer onze
tegenstanders bij ons komen!

Dan volgt nu, twee dagen later, de vierde wedstrijd in de KNSB competitie. Dit keer tegen Vianen/VDP, En nu
dacht u natuurlijk te weten waar Vianen ligt. Maar deze plaats ligt toch echt in Limburg tegen de Duitse grens
aan. Weer twee vrolijke autoritten voor de boeg,

Dordrecht 1 zakt voor 2e opgave binnen een week. Verlies in Gelderland : 5-3
Published on Sunday, 13 December 2015 12:32lWritten by Adri Timmermans I t I É ¡ Hits: 1

De tweede wedstrijd van de week was een brug te ver. Was het de vermoeidheid, de lange reis, de spanning
van het moeten presteren in deze hele zware poule 2D of waren het de invallers? Ik weet het niet, misschien
waren onze tegenstanders gewoon net een tikkie te sterk voor ons vandaag.

Na een heel wat rustiger autorit dan afgelopen donderdag kwamen we redelijk fris in het Gelderse (sorry, ik had
geschreven Limburgse, maar Limburg is wel een paar honderd meter verderop over de rivier....) Vianen. Een
aantaljaren geleden speelden wij hier ook. Sindsdien zijn ze een keer gepromoveerd naar de eerste klasse en
daarna weer gedegradeerd. Daarnaast hebben ze een aantal sterke Duitse spelers en het vervelende is dat die
niet in alle wedstrijden (kunnen) spelen, Daarom kan de sterkte van het team nogal verschillen. Dit keer troffen
we een toch wel sterk team tegenover ons en wij moesten het stellen zonder Berend en Jacques. Invallers deze
keer Piet, die daarmee op de rand staat van een definitieve plek en Adri die het voor het eerst in vele jaren weer
eens ging proberen.

Aangezien ik zelf speelde, is het voor mij moeilijk om een ovezicht te geven van hoe de wedstrijd zich
ontvouwde. Aan het verloop van de scores leek het wel op een spannende wedstrijd waarin de kansen toch tot
laat ín de middag heen en weer slingerden. Lennard had een stelling op het bord die, snel langs het bord
lopend, leek op de opzet van afgelopen donderdag. Deze keer had zijn tegenstander echter een stuk minder tijd
nodig. Mark kwam in zijn voorbereiding terecht waarin hij een pion offert voor activiteit, Wijnand kwam
bijzonder goed uit de opening, waarbij hij op een bepaald moment alle stukken had ontwikkeld en zijn
tegenstander niet een. De stellingen van Rik, Lukas en Piet leken mij zo gecompliceerd dat ik daar niet goed
van kon Ínschatten wie er nu beter stond. In mijn eigen paftij, die ik tegen een oud-collega van CapGemini
speelde (Ornett Stork, 2085), kwam een bijzondere opening op het bord. Kent u de zetvolgorde 1. e4-Pc62. Pf3
- f5? Nou, ik ken het niet. Ik koos, geheel tegen mijn natuur in, een rustige opzet waarbij ik best wel veel tijd
investeerde. Het betaalde uit, want ik kwam gelijk uit de opening. In het middenspel overzag ik een wending die



het initiatief deed overgaan naar mijn tegenstander, maar met een paar listige zetjes kon ik de stelling in balans
houden.

Piet kwam als eerste remise overeen op het Be bord. Lennard had iets ovetzien en zijn tegenstander kwam als
een stoomwals door het centrum naar binnen. Enkele zetten later moest Lennard opgeven. Mark had zijn
geïnvesteerde pion met rente teruggewonnen en schoof gedecideerd een toren-pionneneindspel met een pion
meer naar de volle winst (1.5-1.5), Rik kwam hierna remise overeen, in een stelling waarin hij nog wel minder
stond, maar niet meer zoveel mínder als eerder in de partij. FriE of een neefje van hem gaf even voor de remise
nog +4.5 voor de tegenstander aan (2-2). Hoe het kwam weet ik niet, maar bij Wijnand was er een ongeluk
gebeurd. Dat moet wel, want opeens hoorde ik dat hij had verloren (3-2). Lukas trok hierna de stand weer gelijk
(3-3), Na een goede paftij was de tijdnood aangebroken voor Adri en in de KNSB betekent dit dat als de tijd
bijna op is, je steeds 30 seconden per zet krijgt. Na een remíse aanbod op de 30e zet moest Ornett van zijn
teamleider nog doorspelen want de stand was nog niet duidelijk op de andere borden. Achteraf veftelde hrj mU,
dat hij er wel wat tegenop had gezien om door te spelen omdat zijn laatste optreden tegen Dordrecht ietwat
teleurstellend was geweest. Dat was die memorabele wedstrijd waarbij hij Melvin redelijk had gekraakt, maar
die speelde door en zette met grote materiaalachterstand Ornett pardoes mat! Dit keer hadden we dat geluk
niet. Ornett speelde door en opende de f- en de h-lijn en toen ik ThB op het bord zag komen meende ik opeens
glad verloren te staan. Als ik iets meer tijd had gehad dan de 30 seconden, vermoed ik dat ik de oplossing nog
wel had gevonden, maar zoals het ging dacht ik compleet verloren te staan. Ik offerde nog een stuk maar de
partij was eigenlijk meteen uit (a-3). Inmiddels had René Krul een heel boeiende paftij tegen de hoogste
ratinghouder van Vianen achter de rug maar kon in een toreneindspel met een pion minder nooit meer dan
remise halen. De wedstrijd was dan ook verloren. Uiteindelijk verloor ook René nog waarmee de eindstand 5-3
een feit was. Jammer, maar soms verlies je ook dit soort wedstrijden.

Ze waren te sterk... of kwam het misschien toch omdat de chauffeur van de supporters bus ziek was zodat we
het zonder onze trouwe volgers moesten doen dit keer... Beterschap Ben. En we missen het echt als Ben, Anton,
Victor en Henk er niet bij zijn.

De Detailuitslagen:

T Vianen/DVP 2t66 Dordrecht 2100 5 3

1 FM Ulrich Dresen 2236 FM Mark Timmermans 2355 0 1

2 Toon van Lanen 2t27 Lukas van der Linden 2262 0 1

3 FM Reiner Odendahl 2368 Rene Krul 2t9t 1 0

4. Jan Selten 2102 Rik de Wilde 2T7I V2 Vz

5 Dennis Kerstens 2226 Wijnand den Dekker 1990 1 0

6 Ulrich Perschke 2065 Lennard den Boer 2050 1 0

7 Ornett Stork 2084 AdriTimmermans t778 1 0

B lvo Stork 2t16 Piet Pluymert 1999 Vz Vz

RECLAME:

Welkom bij Mie Wah

Chinees restaurant Mie Wah, al sinds 1974 gevestigd in Dordrecht
restaurant en lunchroom aan het Admiraalsplein 92; telefoon 078-6186864; E-mail info@miewah.nl

Openingstijden
Afhaalservice / Lunchroom : 12.00 - 22.00 uur Restaurant : 17.00 - 22.00 uur- Op maandag gesloten



Dordrecht 2 (RSB 1e klas)

Dordrecht 2 wint van Sliedrecht 3: 5-3
Published on Wednesd ay, 07 October 2015 18:29 | Written by Adri Timmermans I J+ I I F I Hits: 83

De eerste punten voor het tweede team zijn binnen. In een thuiswedstrijd werd in de eerste ronde van de RSB-
competitie in klasse 18 dinsdag 6 oktober jl. Sliedrecht 3 verslagen met 5-3. Victor K. had al vooruit gespeeld en
remise behaald. Het werd dinsdag een leuke wedstrijd waarin beide teams kans hadden op een goed resultaat,

Zoals wel meer gebeuft werden mooie stellingen om zee geholpen en slechte stellingen omgezet in gelijke of
gewonnen stellingen. Uiteindelijk wonnen Piet, Ton (!) en Marcel. Remises werden gehaald door lwahn, Ben en
Conchita. Johan was de enige, die verdiend verloor,

Gedetaílleerde uitslagen :

Piet Pluijmet - Joost Stoker 1-0 Ton Slagboom - Martijn Stoker 1-0

Victor Koppelaar - Jan Sulman 0.5-0.5 Iwahn Apon - Pieter Pons 0.5-0.5

Marcel Pluijmeft - Kees van der Does 1-0 Ben Sitton - Willem Kuijpers 0.5-0.5

Johan v.d. Griend- Henk Prins 0-1 Conchita Dwars- Peter Vis 0.5-0.5

Johan v.d. Griend, teamleider

Dordrecht bekert door in Sliedrecht
PublishedonSaturday,3lOctobe¡2OlS16.44lWrittenbyTonSlagboomlålL3¡Þ¡Hits: OS

Het Dordtse 4-tal lootte in de 1e ronde gelijk al het 8O-jarige Sliedrecht, oñruel de regio schaak klassieker, Op
papier beloofde dat een spannende wedstrijd.

De Sliedrechtse teamcaptain Leo Koppelaar bleek de bekende tactiek uit de kast gehaald te hebben: De uiterst
talenWolle jeugdspelers Adrian Mensing en Jorik Klein tegen onze routiniers Piet en Ton. Onze 'oudere jongeren'
Marcel Pluymert en Ben Sitton kregen de eruaren rotten Teunis den Rooijen en Kees Wessels tegen zich.

Al snel kwam er tekening in de strijd omdat Piet in een huisvariant Adrían verschalkte en er aan de andere 3
borden niet echt veel gebeurde. Toen de remises inderdaad vielen bij de met zwaft spelende Ton (zetherhaling)
en Ben (keurig gekeept) aan borden 2 en 4, stonden we met 2-1 voor en was minimaal snelschaak al bereikt.
Marcel dacht daar anders over en sloeg in het middenspel toe met enkele kracht-zetten. Geconcentreerd
spelend werd de 3-1 op het bord gezet, waarna we ons aan de voortreffelijke Belgische bieren in de Havik
konden gaan laven.

We moesten zelfs nog een ronde inslaan inclusief bitterballen omdat de 3-1 op papier krijgen nog niet zo
gemakkelijk was, Zoals beloofd blijven de details daaruan 'onder de pet' !

Daarna kon een trío Dordtenaren tevreden naar huis en zal het de lezers niet verbazen dat coach Ton er nog
nachtwerk van maaKe bíj zijn Sliedrechtse vrienden....

Ton Slagboom (foto met dank aan sc Sliedrecht)
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Ons tweede heeft revanche genomen voor de nederlaag vorig seizoen tegen Barendrecht / IJsselmonde en een
prima 5-3 ovenruinning behaald in het Rotterdamse.

Het team begon de wedstrijd als 6-tal, want zowel coach Ton als captain Johan bleken problemen te hebben
met hun Tom-Tom. Ton was zo de kluts kwijt, dat Conchita zoon Marcel ging bellen met de mededeling: 'We
zitten in Gorinchem ?!' Nadat hij eindelijk de goede knop gevonden had, kwam de Clio om kwaft over B in de
speelzaal aan. Dat de route uit Stadspolders niet zo eenvoudig is, bleek uit het feit dat Johan er ook nog niet
was. Na een telefoontje van Victor bleek Johan zich aan de verkeerde kant van de Breinenoord te bevinden. Om
kwaft voor 9 kwam eindelijk de andere Clio aan en konden we als B-tal verder aan de wedstrijd.

Die was in de kantine van een school, waar de ambiance niet echt om over naar huis te schrijven was. Wij lieten
ons daardoor toch niet uit het veld slaan en concentreerden ons op waar het toch om gaat: het binnenhalen van
de knikkers.

De zwadspelers hadden het vanaf de opening behoorlijk moeilijk behalve Ben die een lichte plus niet kon
verzilveren. Ook Conchita haalde uiteindelijk mooi remise in een scherpe Franse paftij.

Ton werd er na enkele foutieve keuzes in de Leeuw genadeloos afgeschoven door een zeer gedegen spelende
Steef Bergakker; hij heeft wat met vrijdagavonden. Iwahn Apon moest het loodje leggen nadat hij toch met een
plusje uit de opening leek te komen. Waar het misging?

Onze witspelers hadden het gelukkig op hun heupen en scoorden de volle buit: 4 uit 4 !



Kopman Piet speelde een magistrale positionele partij en rolde zijn sterke tegenstander uiteindelijk op zijn
koningsvleugel op. Daaruoor had zoon Marcel al laten zien in topvorm te verkeren en won uiterst
geconcentreerd, De derde witspeler die won was captain Johan zelf in de hem bekende recht toe-recht aan stijl.
Bleef tenslotte Victor over.

Met een gedufde tactiek had hij een gewonnen eindspel bereikt, maar coach Ton had hem nog niet
ingefluisterd dat het 4-3 stond of....Victor gaf prompt een volle toren weg. Het resterende pionneneindspel bleek
wonder boven wonder nog gewonnen, tot Victor zijn f-píon te ver doorschoof. Zijn tegenstander kon met alle
zetten winnen, behalve dan met Lf6. Victor greep zijn kans met fB(D) en haalde de matchpunten voor Dordrecht
binnen.

Opgelucht konden we met een slot rondje aan de bar onze overwinning en de koppositie vieren. De 2 Clio's
hielden elkaar naar Stadspolders scherp in de gaten en kwamen zo toch veilig thuis...

Coach Ton

Dordrecht 2 verliest van SO Rotterdam 2: 5-3
Published on Thursday, 26 November 2015 20.42lWritten by Elroy Peters I å I iJ I Hits: 57

Na de twee eerdere ovenruinningen van Dordrecht 2 in klasse 18 van de RSB-competitie waren de
venruachtingen voor de derde wedstrijd tegen SO Rotterdam 2 hoog gespannen.
Gerhoopt werd op een derde zege. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. De bezoekers trokken terecht aan het
langste eÍnd. Er waren remises te noteren voor Piet, Ton, Victor en Conchita.
Marcel was de enige die won. Iwahn, Jan Willem en Johan verloren.

Als je de opstelling van beide teams zag, zouje bijna constateren dat schaken een sport is voor oudere
mensen. De gemiddelde leeftijd van de teamleden van SO Rotterdam lag ver boven de vijftig.
Ik schat zelfs dicht in de buurt van de 60. Ook ons team bestond uit oudere mensen.
Alleen Marcel haalt met zijn leeftijd van 38 jaar het gemiddelde omlaag. Hij was de enige die echt won.
Het was trouwens wel grappig om eruaringen uit te wisselen over eerdere ontmoetingen. Zo heb ik tegen mijn
tegenstander al gespeeld in de beginjaren 70 van de vorige eeuw in het gebouw bij het Metrostation Slinge in
Rotterdam, dat toentertijd de speellokatie van Charlois-Europoort was. Ik heb daar trouwens ook voor het eerst
tegen Conchita gespeeld. Het waren wedstrijden in het kader van de PK RSB.

Op toernooien zie ik vaak jonge spelers, die echt aan het doorbreken zijn, Ik hoop dat het bij Dordrecht ook een
keer gaat lukken. Anders worden wedstrijden, als die tegen SO-Rotterdam 2, wel echt veteranenwedstrijden.

Dordrecht 2
1. Piet Pluymeft
2. Ton Slagboom
3. Victor Koppelaar
4, Iwahn Apon
5. Marcel Pluymert
6. Jan Willem Versloot
7, Johan van de Griend
B. Conchita Dwars

1876 - SO Rotterdam 2
2002 - Cor de Twart
1896 - Marc Schroeder
1826 - Henny Versteeg
1905 - Frans Vreugdenhil
1BB2 - Marius Strijdhorst
1946 - Adri Helfrich
L766 - Wim van Munster
1783 - Arthur Rongen

tB77
2063
1942
1898
LB44
1831
IB47
1750
1841

3-5
Vz-Vz
th-1h
Vz-Vz
0-1
1-0
0-1
0-1
Vz-Vz

Johan van de Griend (teamleíder)

Dordrecht 2 uit de beker geknikkerd
Published on Wednesday, 09 December 201517:57 | Written by Ton Slagboom I É I E I Hits: 41

Helaas heeft het beker vieftal het gisteravond thuis niet gered tegen het op papier gelijkwaardige Sha Mata. Er
werd geknokt om elke millimeter, maar met L,5-2,5 gingen we uiteindelijk tenonder.



Coach Ton gaf eigenlijk al het slechte voorbeeld: in de nasleep van een griepje besloot hij zijn bord af te staan
aan de man in bloedvorm: Marcel Pluymet. Helaas pakte het verkeerd uit, want Marcel bleek ook last te hebben
(van enkele nachtdiensten), speelde een draak van een opening en liet midden op het bord ook nog eens zijn
dame in staan. Binnen het uur dus 0-1 achter en het was goed dat de jeugd al weg was i.v.m. enkele
krachttermen van Marcel.

Lang leek het een kansloze missie voor de onzen, totdat kopman Piet vanuit het niets al zijn zware stukken naar
b2 dirigeerde en op de damevleugel een pionnetje consumeerde. En dat hapje liet Piet zich niet meer afpakken.
Zeer fraaie winst en stand naar 1-1 getild.

De sleutelwedstrijd van de avond ontbrandde vanaf de opening bij Victor Koppelaar op bord 4. Zijn tegenstander
offerde in het Frans het bekende stuk tegen 2 pionnen, waarna het er zeer benauwd uiüag voor de witte
stukken. In het middenspel begon Victor echter zo lÍstig te manoeuvreren, dat het witte Paard (met beide nog
een toren) de 2 zwarte pionnen de baas was.

Helaas, helaas dekte Victor in naderende tijdnood zijn cruciale f-pionnetje niet om daarna te zien dat het potje
nog steeds gewonnen kon worden. Dat stopte jammer genoeg toen Victor voor herhaald schaak koos,
waarschijnlijk niet beseffende dat buurman Ben er slecht voor stond.

Ben probeerde van alles in de Spaanse opening om de gaten te dichten, maar aldus hemzelf was dat een
'kansloze' missie, Erg jammer, want met een 2-2en vluggeren droomden we van mooie díngen. Waarschijnlijk
zullen enkelen van ons (waaronder ikzelf) niet geweldig geslapen hebben.

Coach Ton



Dordrecht 2 wint gedecideerd in Capelle
Published on Sunday, 20 December 2015 09:27 lWritten by Ton Slagboom I å I t= 
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Tegen 1 van de 2 op papier zwakkere teams in onze poule moest er natuurlijk'gewoon' gewonnen worden.
Gezien de 6-2leek dat gemakkelijk, maar was toch niet zo eenvoudig.

Het begin leek voorWarend, Vooral invaller John van de Laar schoot als een komeet uit de startblokken tegen
een Orang-Oetan / Sokolsky, Tsjechische verdediging (volgens Wikipedia!): 1.b4 - e5 2.Lb2 - Lxb4 3. f4 -
Dh4+ 4. 93 - De7 5. Lxe5 - f6! met beter spelvoor zwart.

De eerste 2 uur waren nog geen schokkende ontwikkelingen waarneembaar. Iedereen speelde zijn eigen
bekende spel, maar plots was het remise bij kopman Piet. In een gecompliceerde stelling deelde hij het punt
met oud-kampioen CSV, Jaap Rusch. Kon het allemaal niet goed uit rekenen, aldus een wat vermoeide Piet. Met
een TPR van 2L40 (3-4) kan hij toch thuiskomen...

Niet lang daarna verloor Victor Koppelaar, die zijn dame liet verdwalen op de damevleugel (?!), en won Marcel
Pluymeft voor de vierde keer op rij (!) met zijn herkenbare prachtige aanvalsspel.

Nog steeds een gelijke stand dus, maar na een plusremise van Ben vielen de punten plots als rijpe appelen:
Johan met gedecideerd positiespel, Iwahn vanuit een moeilijke stelling, en zelfs Ton. Uiteraard met de Leeuw
was het geduldig wachten en na het missen van Lh2 door wit kwam een niet meer te stuiten koningsaanval op
gang. De laatste ovenruinnaar was John; hij was nog op tijd om het bonnetje van de coach aan de bar te
veailveren en met zijn oude maatjes te kletsen.

Prima wedstrijd dus van het tweede, goed geconcentreerd het potje eruit gehaald. Complimenten

Coach Ton

Dordrecht 3 (RSB 2e klas)

Zwijndrecht I ook al oppermachtig tegen Dordrecht 3: 5.5-2.5
PublishedonFriday,0gOctober20lSlS:lllWrittenbyAdriTimmermanslålHtFlHits: 118

Geheel tegen de verwachting in verloren we kansloos van Zwijndrecht 1, dat de hele avond niet uit het
evenwicht was te brengen: SVz-2Vz voor de thuisclub IRSB 2e klasse 25.09.2015].
Op voorhand zag het er best goed uit. Iedereen kwam goedlachs aan bij de veelal oude bekenden van
Zwijndrecht.

De volle auto van Henk Timmermans was wat verderop gezet, omdat "het altijd zo druk is op die parkeerplaats
bij dat vezorgingstehuis". Volgens Otto van Haren was de autorit vanuit Dordt naar de parkeerplaats van Henk
kofter dan de wandeling van de parkeerplaats naar de Nederburgh, maar dit geheel tezijde.
Iedereen wenste elkaar een gelukkig nieuw schaakjaar toe en al snel werd er geconcentreerd geschaakt. Helaas
begonnen we met een reglementaire 1-0 achterstand, omdat we op het nippetje niet compleet konden zijn.
Niets aan de hand, want Henk liet als interim-teamleider zien hoe het hoorde. Teus Slotboom had zijn dag niet
en maakte het onze aanvoerder niet al te moeilijk. Wellicht was Teus al helemaal bezig met zijn verhuizing? De
dozen met schaakboeken aan de Dordtse Noordendijk waren blíjkbaar al dichtgeplakt, Vanaf zet nummer zeven
moest Teus zich bezig houden met verdedigen en kon Henk profiteren van de zwakke velden. Na dameverlies
kon Teus verder met inpakken.



Met op het oog gunstige stellingen van Victor en Adri zag het er best nog rooskleurig uit. Victor was vrij
soepeltjes ten aanval getrokken. Een koningsaanval volgens het boekje. Om direct verlies te voorkomen had
Kees uit armoe (?) maar zijn loper gegeven voor twee pionnen. De wedstrijdleider van Zwijndrecht leek het punt
voor Dordt al geteld te hebben,
Aan bord 2 volgden Martijn Vos en AdriTimmermans waarschijnlijk een scherpe variant uit hetzelfde schaakboek
als dat van Victor en Kees. Wellicht "Fire on boardtan Shirov? Adri zelf aan het woord:

In een variant van het Schots Gambiet, die bekend staat als superscherp (Pxe4 op de 6e zet), knipperde Mart[n
als eerste met de ogen. HI koos niet voor de scherpste voortetting. Daardoor kreeg ik de gelegenheid razend
snel mrjn stelling te verbeteren. In de onderstaande stelling speelde ik:

Lxh2+ waarmee ik een pion won. Deze mooie zet bracht sommige teamgenoten in een euforische stemming.
Ze zagen aleen forse overwinning tegen Zwrjndrecht in het verschiet...
Na 75 Kft, LeS 76, Teg+, Te8 77,Te7, Te7 78 DbS a6 Dc4 vergooide ik m[in groobte kans op een
overwinning door te voorzbhtþ met Pd8 door te gaan.

Uiteindelijk , hoewel ik nog steeds een pion voorsta, werd onder druk van de tiJ'd tot remise besloten.

Ondeftussen was Victor het eindspel ingegaan en dat werd toch nog lastig. De verbonden vrijpionnen namen
aardig wat ruimte in, Achteraf verklaarde Kees in een interview met een lokale journaliste dat hij het eindspel
met vertrouwen ingegaan was. Hij had naar eigen zeggen via Tom's schaakboeken "Endgame viftuoso Anatoly
Karpov" van Tibor Karolyi en Nick Aplin op de kop kunnen tikken, Hoe dan ook: ViKor greep tot ontsteltenis van
enkele teamgenoten afschuwelijk mis, waarna Kees zelfs won.
Onze invaller Michiel van de Veen speelde aan bord B best een aardíge pot. Het leek gelijk op te gaan en daar
was niet zo gek veel aan de hand, Een remiseaanbod met zwaft lag voor de hand. En zo geschiedde.
Aan bord 7 liep het minder lekker, Otto van Haren (I714) kwam met wit tegen Ray Syal (n.r.) wat passief uit de
opening. Tegen een tegenstander zonder bekende rating bleek dat toch al redelijk snel een probleem op te
leveren, Zwart kwam gevaarlijk met een combinatie van paard, loper en dame opzetten en bleef combinatoire
(mat)dreigingen vinden. Na een wellicht wat overmoedige pionwinst zag Otto geen andere uitweg dan het
plegen van een kwaliteitsoffer om de zwarte dreigingen het hoofd te bieden. Een kwaliteit bleef een kwaliteit, en
het duurde best nog lang, maar zwaft maaKe geen fouten en bleef de duimschroeven aandraaien. Na

stukverlies was het over.
Helaas kwamen we aan bord 6 niet verder dan remise. Schakers die net begonnen waren in Max Euwes



"Praktische schaaklessen", dachten dat een pionnetje meer wel genoeg zouzijn voor een vol punt, maar in zo'n
dichtgeschoven stelling bleek het evenwicht niet verstoord te kunnen worden.

Als laatste was nieuwkomer John van de Laar nog bezig tegen Roland van Keeken. De opening en het
middenspel waren vrij geruisloos aan de meeste toeschouwers voorbijgegaan:

Allebei drie pionneneilandjes, Roland heeft de loper, John op de lange termijn wellicht een meerderheid op de
damevleugel? Wit speelt hier: 24.Tf1? en verliest eigenlijk op slag. Na ruilen komt zwaft namelijk vliegensvlug
met zijn konÍng midden door het centrum. Een positionele blunder:
24...Txfl+ 25.Ðd1 Kf6 26.Kgl maar dat helpt niet. De koning is te laat en het paard kan niet zonder
materiaalverlies naar betere velden, Na een zet als 24.Pf3lijkt er achteraf niet heel veel aan de hand.
26...e5 27,dxe5+ Kxe5 en de stukken hadden al in de doos gekund, Roland wurgde nog even vakkundig door
en op zet 47 was wit buiten bewusÞijn.

Een stevig verlies. Als het goed is weten we nu allemaal wat ons te doen staat tegen het op papier vrij sterke
SOF. Het huiswerk voor komende dinsdag is bekend!?

DERDE verl¡est tegen SOF/DZP 1 ook 2de duel

Uit het verslag van onze tegenstanders:

Het Tste team van SOF/DZP heeft ook zijn 2de duel gewonnen, in en tegen Dordrecht werd het 5-
3. Dordrecht is al verschillende keren van locatie veranderd, dit keer moest er aangetreden
worden in de Crabbehoeve, een verenigingsgebouw voor diverse activiteiten. Echter de ruimte
waar wij mochten schaken was niet ideaal. Het was erg rumoerig en de aanwezige schakers deden
daar gezellig aan mee. Voor menigeen lastig om zich te concentreren,



EN DERDE VERLIEST OOK DE DERDE

1

2
3
4
5
6
7
B

De Pionier 1

Ernst-J.P Mentz
Jan van Huizen
Jan van Dam
Willem-Jan Tanis
Jaap Santifort
Rik Verheij
Fred van Wieringen
Reinier van der Wende

Dordrecht 31705 SVz-2Vz
John van de Laar 1802
Arie van Heeren L6B7
Henk Timmermans 1762
Victor van Blommestein t748
Theo Jiskoot 1686
Ton Hobe 1553
Arend van Grootheest 1689
Otto van Haren t7L4

t7B3 -
2106 -
L759 -
t767 -
t732 -
L75B -
1722 -
t705 -
t7r3 -

1-0
Vz-Vz
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0

Dordrecht 3 pakt eerste puntje uit bij Hoekse Waard 1:4-4
Published on Sunday, 06 December 201518:00 | Written by Elroy Peters I å I IE I Hits: 19

Dordrecht 3 paK eerste puntje uit bij Hoekse Waard 1.

Na 3 opeenvolgende nederlagen, heeft Dordrecht 3 eindelijk het eerste matchpunt binnen. U leest niet zo veel
verslagen van ons team, dit omdat we te vaak verslagen worden denk ik....

In de, door de gebroeders Tmmermans vooruit gespeelde partijen aan bord 3 en 4, was een 1,5-0,5
achterstand ontstaan waarmee de rest zou moeten dealen deze avond.

Met als invallers Arend van Grootheest en Wim van Noort, voor de aan zijn hand geopereerde Ton Hobe en de
grieperige teamcaptain Arie van Heeren, startten wij met volle moed, vetrouwen en vastberadenheid aan deze
klus in de lawaaierige spofthal Cromstrijen. (volleybeukers en vechtspoten)

Arie had mij gevraagd als plaatsveruangend teamcaptain te acteren. Ik ben dan ook veelvuldig langs de andere
borden gelopen om te bezien hoe of waar de strategische besluiten te moeten nemen. Dat niemand zich
daaraan ook maar iets gelegen laat liggen werd later duidelijk.

Heel verassende en fìjne bijkomstigheid was de support van Hans en Lennaft den Boer, hulde daarvoor, het
helpt echt !l!

Afrjn, de borden: Victor aan bord2 zette het bord natuurlijk weer in vuur en vlam met een stuk minder voor 2
pionnen en een gevaarlijke aanval voor hem. Arend aan bord 7 had een veelbelovende aanvalskans over de
koningsvleugel, Wim aan bord 6 stond steeds iets beter dan zíjn tegenstander, bord 1 met John vd Laar als
gelijkwaardig te beschouwen en aan bord 5 had Theo Jiskoot met wit een droomstelling bereiK met een
bezetting van het centrum door de witte pionnen en zware stukken, goed opgestelde lopers en diverse
doorschuifmogelijkheden met die centrumpionnen.

Ik had zelf aan bord 8 een beetje te passief geopend, en had daarna, door het onderschatten van een
tussenze$e, een stuk voor slechts 1 pion gegeven....brrr.

Wim van Noort was om 22 uur als eerste klaar met de volle winst, na afruilen bleek zijn extra pion niet af te
stoppen zonder dat de andere vleugel werd opgerold: 1,5-1,5 dus. Vlak daarna werden de vele dreigingen de
tegenstander van Theo teveel, prÍma gespeeld door Theo en 2,5-1,5. Omdat het bij Victor en Arend mis leek te
gaan, en er voor John waarschijnlijk niet meer in zou zitten dan een remise, besloot ik om er nog eens extra
voor te gaan in de steeds krapper wordende tijd van mijn tegenstander. Victor verloor inderdaad na een wel
heel spannende paftij, waarbij zijn tegenstander weigerde netjes mat te gaan, en in plaats daarvan maar won
met zijn stuk meer, Arend verloor ook, in het door hem nog goed bereikte eindspel werd de extra pion van zijn



opponent beslissend. Vrij vlot hierna won ik aan bord B toch nog de padij, inmiddels behoorlijk geholpen door
de tijdnood van mijn sympathieke tegenstrever. In de eindstand stond ik gewonnen na enkele ingewikkelde
zetten die in tijdnood te gecompliceerd waren om goed door te rekenen, vlag en 3,5-3,5.

Noblesse oblige, dus bord 1 was hierna beslissend voor de uitkomst. Met voor John nog ongeveer drie en een
halve minuut en voor zijn tegenspeler nog 4 en een bee$e, gaf Arend aan dat remise een prima resultaat was,
hetgeen door John werd aangenomen.

Kijk, zo winnen we dus nooit heren. Respect, voor zelfs een interimcaptain, zou hier op zijn plaats zijn geweest.
Ik had dinsdag nog van John verloren met snelschaken, van mij had hij door moeten gaan, hoewel dat ook
verlies had kunnen beteken. Analyse achteraf gaf ook niet een duidelijke winnaar aan.

Afijn, al met al wel een terechte uitslag tegen dit Hoekse Waard 1, de resterende ronden moet er wel gewonnen
worden om onze veel te lage positie op de ranglijst te verlaten.

We barsten van het talent, jeugdige onbevangenheid en ambitie, nu nog even meer overleg en wat creatievere
opstelling wellicht ?

Ik laat het graag weer aan Arie over volgende keer. Otto van Haren

Dordrecht 4 (RSB le klas)
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De eerste wedstrijd van het 4e team werd een blamage voor SCD.

De uitslag tegen het eerste team van H.L
Ambacht leverde slechts twee remise op van
Arend en Michiel, De rest kon het niet bolwerken
tegen tegenstanders die een ELO hadden die een
flink stuk hoger was. De volgende wedstrijd is een
uitwedstrijd tegen Messemaker 4 en dat zal
hopelijk een ander beeld te zien geven.
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Na de dikke nederlaag in de eerste ronde van de
RSB-competitie zou het frjn zijn om eens lekker te
winnen. En dat deden we in een uitwedstrijd in
Gouda tegen het vierde team van Messemaker
LB47.
C- -=Aan bord 1 speelde onze nestor Adri van
de Willigen een puike winstpartij. Hulde voor Adri!



Arend van Grootheest speelde een spannende wedstrijd met steeds meer oplaaiend vuur. Tenslotte eindigde dit
helaas in een nederlaag,

Wim van Noort speelde tegen Rudolf van Noord, Al vroeg in de paftij gaf zijn tegenstander na pionverlies en in
een slechtere stelling zijn paftij op. (1-2)

Michiel van de Veen wist in een regelmatige paftij de tussenstand op 1-3 te zetten.

Thijs van Hoek had vergeten dat hij moest schaken (hij dacht dat we dínsdag een thuiswedstrijd zouden spelen)
en verplicht zich nu om het verslag van de volgende RSB-wedstrijd te vezorgen. (2-3)

Dick Groot wist een solide paftij naar winst te voeren (2-4)

Invaller Hans Schreuder gaf zijn tegenstander geen enkele kans en zorgde voor 2-5.

Captain Gert Zwatjes met zwart bakte er niet veel van en belandde in een eindfase van Toren, voor Get en
Dame voor zijn tegenstander. Met veel geluk eindigde dit toch na een blunder van wit in remise.

Derhalve kon een fraaie overwinning van 2,5 -5,5 worden opgetekend voor ons vierde team

Geft Zwafies, Teamcaptain D4
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Dordrecht 4

Adrie v. d. Vüi11i-gen
Arend van Grootheest
!ùim van Noort
Michief van der Veen
Thijs van Hoek
Díck Groot
Hans Schreuder
Gert Zwartjes
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Fraaie overwinning voor vierde team: 5-3
Published on Saturday, 12 December 2015 20:OO I Written by Elroy Peters t É I E I Hits: 3

Voor de tweede keer wist het vierde team van Schaakclub Dordrecht dit seizoen een overwinníng te boeken.
Tegenstander Hoekse Waard 2 legde het lootje tegen ons vierde team dat met twee invallers aan moest treden
De invallers, Anton de Maeftelaere en Wouter de Bruin deden het prima: Anton wist een remise te bereiken en
Wouter debuteerde in het vierde team met een fraaie overwinning.

Aan bord 1 moest Adri van der Willigen in een nederlaag door tijdsoverschrijding berusten tegen de
slechEiende Louis van Duuren. Deze speelde met een apart schaakbord en bijzonder was dat beide heren hun
zetten luidkeels aanriepen. Arend slaagde er in een eindspel van Paard tegen Loper in winst om te zetten tegen
ex-voozitter Cees van het Land.

Wim van Nooft was blij met het remise aanbod van zi'n tegenstander Cees van der Velden en Dick en En¡¡in
behaalden ook dit zelfde belangrijke resultaat, Geft snoepte een voor een de pionnen van zijn tegenstander van
het bord en die gaf zijn partij uiteindelijk op.

Derhalve kwam er een fraaie overwinning van 3-5 uit de bus, Geft Zwatjes
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Dordrecht 5 (RSB 4e klas)

Dordrecht 5
Elroy Peters
Anton de Maertel-aere
Dick Nugteren
Henk Monster
Johannes Spies
Hans Boersma
Henk Barends
Peter Fafié

SOE/DZP 3
Gerard van der Velde
Ronald Groenendijk
Anton Visser
Maart van de Waal-
Dennis Kasel
Hans Becker
Frans Mel-aard
Vüim Tieleman

Dordrecht 5
Elroy Peters
Anton de Maertelaere
Dick Nugteren
Henk Monster
Johannes Spies
Hans Boersma
Henk Barends
Peter Fafié

CSV 3
Jan ten Brinke
Harry Stroosma
Hans Blokfand
Rob Docter
Marco Tjepkema
Piet Verkamman
Andre Grootenboer
Derk Brus

PASCAL 3

- Hans van de Beukel
- Ad Stabij
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- Henry Penning
- Jack de Ruijter
- Peter Papai
- Wesley de Lange

- Dordrecht 5
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Sliedrecht 5

- Henri Hartog
- Mark van Hul-st
- Yaro van Beest

Sami Al-Yassin
- Cees Moes
- Koos van den Berg
- Johan Gijsen
- Michj-el- van den Berg

- Dordrecht 5

- Elroy Peters
- Anton de Maertefaere
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- Henk Barends
- Hans Boersma
- Peter ¡'at re

1190 6a¿

1423 1

I21I 1

7162 0
1-19'7 r¿

IL49 I
1,0L2 1_

II72 1

1193 1

1409 6

1455 1

I55B tt
1509 1

I5B2 1

1,310 0

1386 4
7316 1

t_038 7

Dordrecht 6 (RSB 4-tallen)
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Arie van Heeren
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Spij kenisse Vl
1. Bart de Glopper
2. Richard Koopman
3. Frank Buijck
4. Peter Leentvaar

1691 Dordrecht V1 I'783 a¿

1869 - Ben Sitton 1855 0

I166 - Victor van Bl-ommestein L]48 0

1,632 - Johan van de Griend I1 66 0

1,522 - Henk Ti-mmermans 7'7 62 r¿

3r¿

-1
1

1

-%

Helaas geen verslagen van deze 4-tallen; we zullen proberen ze nog aan te sporen

Dordrecht 7 (RSB 4-tallen)

Eerste wedstrijd tweede Viertal - Dordrecht V2 - Onesimus V2: 2.5 -1.5
Published on Thursday, 05 November2OlS lO:40 lWritten by Elroy Peters lå llE lÞ | H¡ts: 29

Dinsdag 13-11-2015 moest het gebeuren , de eerste wedstrijd van dit seizoen voor Dordrecht v2 tegen
Onesimus v2.
We konden onze gasten goed ontvangen in de speelzaal verlicht door 24 mandjes met een peetje die een
redelijk goed licht op de schaaktafels lieten schijnen,
De Begonia's bij de ingang stonden vol in bloei en een scheefgezaK schilderij van de groothoofdpoort schitterde
laag aan de muur.

Na de nodige formaliteiten en een woordje van de wedstrijdleider zocht iedereen zijn pluche stoel op waaruan er
geen 2 dezelfde zijn ,
In deze ambiance was alles aanwezig voor een ouderwets po$e schaak Henk B en ik namen de zwafte stukken
voor onze rekening en de jeugd Rick en Gilian de witte.
Het spelverloop heb ik niet goed kunnen volgen maar enkele indrukken wil ik jullie niet onthouden:

Aan bord 1 speelde ik zelf (Anton van Bokhoven) en verdedigde mij tegen d4 met de zwafte leeuw en kreeg al
gauw een pion op e5 die er na 36 zetten toen de paftij beslist was in mijn voordeel nog stond. partij 1-0.

Aan bord 2 speelde Rick waaruan ik gezien had dat hij een paard won en de paftij 2-0.

Aan bord 3 Speelde Henk B. die verrassend snel klaar was met als resultaat remise 2.5-0.5.

En aan bord 4 speelde Gilian die goed stand wist te houden , ín een gelUk opgaande paftij maar in het eindspel
bleek dat zijn koning te zwaar was belast met het tegenhouden van een rand pion.

Stand , en ook de eindstand 2.5-1.5 in ons voordeel. Anton van Bokhoven

De Willige Dame V 1 - Dordrecht V 2: 1-3
Published on Sunday, 29 Novemb er 2015 20.42lWritten by Elroy Peters I t I lË | Hits: 38

Never change a winning team.
Met die gedachte op pad gegaan naar Poffetjes Salon Visser.
De eerdere winst tegen Onesimus voelde nog als een overwinning , gelijk Feyenoord - Ajax 3-0.
Wel baarde het enige zorgen , waar laat je de auto en hoe overbrug je het verschil in rating ?

De Willige Dame V L L402 punten en Dordrecht V 2 een schamele 1285 punten

Na een hartelijke onWangst en ontmoetingen met veel oude bekenden ,liet de wedstrijdleider weten , dat de
strijd om 20.15 uur aan zou vangen



Er moest nog een interne indeling gemaakt worden en wíj konden alvast wennen aan de geur van poffeftjes,
hoewel ....er werd niets gebakken . Mooi Pech.

Op de vastgestelde tijd werd er aangevangen met de wedstrijd. Op bord 1 speelde Anne Meeldijk tegen mij
(Anton van Bokhoven), een in het begin gelijk opgaande strijd, die ik echter kon beslissen met een linke zet en
de winst van een paard. Stand 0-1.

Op bord 2zagen wij Fons Claesen tegen RickJelier, in een spannende paftij die hij jammergenoeg niettoteen
goed einde kon brengen. Stand 1-1 .

Op bord 3 Piet Schuller tegen Henk Barends. Hier speelde de klok een dreuntje mee ,toen de rook was
opgetrokken was er een gelijkwaardige stand ontstaan. Maar hier maaKe de klok de winst uit met voordeel van
15 minuten voor Henk en de 40 seconde voor zijn tegenstander. Stand 1-2 in ons voordeel.

En dan nog bord 4 waar Willem Platje de degens kruiste met Gilian Liemburg. Het leek een saaie paft'rj te
worden , waarin alle pionnen vaststonden , totdat Gilian een toren op de 2de rij van zijn tegenstander kreeg en
met listige schaakjes de ene pion na de andere veroverde.

Stand en tevens de eind stand 1-3 in ons voordeel. -Anton van Bokhoven

DERDE WEDSTRIJD VERLOREN

DordrechL V2
1. Anton van Bokhoven
2. Rick Jefier
3. Henk Barends
4. Gil-ian Liemburg
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Dordrecht B (RSB 4-tallen)

Eerste wedstrijd Derde Viertali 2-2
Published on Thursday, 29 Octobe r 201519:46 | Written by Elroy Peters | *t | ¡ ft ¡ Hits: n0

Dit jaar zijn er vier vieftallen in competitie. Op dinsdag 27 oktober speelde het derde vieftal voor de eerste keer
een wedstrijd tegen Hendrik ldo Ambacht. De uitslag was 2 - 2

Het derde vieftal bestaat uit vier min of meer vaste spelers en drie reserues.

Aan bord I speelt Sjoerd Kelder; Aan bord 2 speelt Gideon Apon;

Aan bord 3 speelt Peter Odijk; Aan bord 4 speelt Aaft Harms

Gideon speelde in plaats van Joy Wu, omdat hij andere verplichtingen had. Hij speelde een prima partij, waarbij
ik voortdurend dacht van: Dat gaat hij nooit redden! Op een bepaald moment had zijn tegenstander ca, 50
minuten , terwijl GÍdeon op ca. 6 minuten stond, Door felle tegenstand kon Gideon toch een remise uit het
vuur slepen,

Sjoerd had behoorlijke pech door op het laatste moment niet goed toe te slaan, Hij verloor zijn paftij vanuit een
kansrijke positie. Ook na de paftij zat hem dat behoorlijk dwars. Hij ging zo maar over op de thee. Meestal
drinkt hij een glaasje rode wijn. Jammer Sjoerd!



Peter speelde vooral aan het eind een slimme patij. Het zag ü in het begin helemaal niet naar uit dat hij de
partij zou gaan winnen. Door niet goed afruilen kwam Peter in de meerderheid en dat moet je tegen Peter niet
doen. Zijn paarden zijn levensgevaarlijk!

Aaft speelde een evenwichtige paftij. Na twee uur spelen bleek dat we nog precies evenveel pionnen en ik een
witte en mijn tegenstander een zwarte loper hadden. Daarna werd besloten tot remise. Er zijn vast wel
mogelijkheden om in deze competitie wedstrijden te gaan winnen met dit viertal.

Ik ben in ieder geval hoopvol gestemd. Verder wil ik onze wedstrijdleider Arend Grootheest bedanken voor de
prima begeleiding. Aaft Harms

Nederlaag Derde Viertal: 0,5-3,5
Published on Monday, 23 Novembe¡ 2015 17:53 | Written by Elroy Peters I f| | | Hits: 38

Op dinsdag, 17 november speelden we onze tweede wedstrijd voor de competitie tegen het Derde Vieftal van
Onésimus uit Rotterdam (Kralingen). Dit viertal was voor ons veel te sterk.

Zowel Sjoerd, Gideon en Aaft moesten een flinke verliespartij incasseren en alleen Joy kwam tot een remise.
Zo is de uitslag 0,5 - 3,5 geworden.
Het blijkt dat Onésimus V3 de vorige paftij verloren had en daarom wat andere spelers in het team hadden
geplaatst. Daar waren wij dus het slachtoffer van en tactisch slim gespeeld.
Maar in ieder geval gaan we de volgende paftij op maandag 7 december er weer enthousiast tegenaan .

Hopelijk wel met een beter resultaat.

Aart

Derde viertal verl¡est nipt: 2,5-1,5
Published on Thursday, 10 December 2015 20:28lWritten by Elroy Peters I {- I E I Hits: 16

In de uitwedstrijd, die op maandagavond 7 dec. gespeeld werd, hebben we maar net verloren

Door een snelle oproep aan Hans Boersma (bedankt Hansl) konden we toch afreizen met vier personen naar de
Zespunt in Moordrecht. Dit vieftal staat momenteel bovenaan en we hadden zachtjes al een nederlaag van 0 - 4
in het achterhoofd. Per slot van rekening ligt hun gemiddelde rating ruim 300 punten hoger dan van ons viertal.

Om de venrvarring een beetje groter te maken speelde ik met minder dan 1200 ELO aan bord 1 tegen Dhr. In 't
Veld met een rating van bijna 1600. Met een bee$e meer geluk had ik trouwens een remise kunnen behalen.

Hans Boersma, de sterkste speler in ons viertal speelde aan bord 2. Hij stond lange tijd in het voordeel (toren
tegen loper), maar maaKe op het eind een misrekening. Zijn tegenstander stelde een remise voor die door Hans
geaccepteerd werd.

Aan bord 3 speelde Peter Odijk, die vaak verrassend uit de schaakhoek kan komen. Zo ook op maandagavond,
De afronding had wat sneller gekund, maar het lukte Peter om een pion te laten promoveren en de winst binnen
te halen.

Aan bord víer speelde Sjoerd Kelder. Hij had zich er zo op verheugd, want hij vertelde mij van te voren dat hij
niet aan bord 1 wilde zitten, Het was alleen jammer dat in het vieftal van Moordrecht ook een sterke speler had
plaatsgenomen. Jammer Sjoerd, dan maar de volgende keer!

Al met al een leuke schaakavond die afgerond werd met kaas en bitterballen. De nederlaag viel beter uit als dat
we van te voren verwacht hadden Aart Harms
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Pank Hoogendoorn halve eeuw geleden:
Laatste Dordtse schaker in Nederlands kampioenschap
Voorwoord door Hans Berrevoets

DORDRECHT - Een halve eeuw nadat voor de laatste keer een Dordtenaar meedeed aan het gesloten
Nederlands schaakkampioenschap is het tiende Hoogendoorn-toernooi. Het staat op de Dordtse
schaakkalender voor dinsdag 29 december. De leraar en conrector van het toenmalige Chr. Lyceum, PA (Pank)

Hoogendoorn (L922-L999) was in de ochtenduren in 1965 gewoon op zijn school te vinden. Een combinatie
met topsport die nu ondenkbaar is.

Hij reisde tussen de middag per trein naar het nationale kampîoenschap in Den Haag. Hoogendoorn was toen
43 jaar oud. De meeste andere spelers waren tijdens het toernooi alleen met schaken bezig, waardoor
Hoogendoorn later wel moest erkennen dat hij eerder moe werd na een partij van velen uren. Hoogendoorn
eindigde dan ook onderop met 2,5 uit L1.

,,Pank Hoogendoorn wilde zijn school niet in de steek laten. Hij was verantwoordelijk voor het schoolrooster
Dat kende hij als enige ook uit zijn hoofd", aldus schaakwoordvoerder Hans Berrevoets. Het niveau van
Hoogendoorn was duidelijk: De Dordtenaar hoorde op het landelijke topniveau thuis.
Pank Hoogendoorn was in de jaren daarvoor twee keer open kampioen van Nederland geworden.

De Dordtse schaker werd dan standaard gehuldigd door een prominente landelijke schaakbestuurder uit zijn
woonplaats Dordrecht Henk van Donk. ,,Als de vice-schaakkampioen van Dordrecht openkampioen van
Nederland wordt, hoe sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn", zo grapte de kampioen van
Dordrecht Van Donk dan in zijn toespraken om zijn clubgenoot van schaakclub Dordrecht te huldigen.

De winnaar van het Nederlands kampioenschap in 1-965 werd overigens grootmeester Lodewijk Prins, toen 52
jaar oud, Dat leidde tot een landelijke schaakrel, want grootmeester Jan Hein Donner vond het maar niks dat
Prins won.
Donner reageerde hierop door te zeggen dat Prins geen paard van een loper kan onderscheiden, een verwijzing
naar eerdere polemieken over het loperpaar.
Veertien jaar na zijn kampioenschap, in !979, speelde Prins nog een speciale simultaan tegen de leden van de
club van Hoogendoorn, schaakclub Dordrecht. De toenmalige voorzitter van de schaakclub Leo Jansen sprak
voor de eerste zetten werden gedaan nog lovende woorden over Lodewijk Prins, die zoveel heeft betekend
voor de schaaksport en zijn terechte gewonnen titel in het toernooi met Hoogendoorn.

Tegenwoordig zijn de topschakers veeljonger al grootmeester en bestaat de Nederlandse top en wereldtop uit
twintigers. Het is markant dat na de presentatie van Hoogendoorn nooit meer een schaker zover is gekomen in

de nationale kampioenschappen. Fidemeester Gozewijn van Laatum werd in 1992 tweede in het
openkampioenschap van Nederland. Mark Timmermans behaalde de internationale titel van Fidemeester ook.

De terugblik 1965-2015 past bij het tiende Hoogendoorntoernooi. Dat wordt gedragen door een regionale
schaakcommissie: Mark van Hulst (Sliedrecht), Kees van 't Hoff (Zwijndrecht), Arend Grootheest (Dordrecht) en
Hans Berrevoets (De Willige Dame).

Gegevens over het jubileumtoernooi vijftig jaar na de laatste Dordtenaar in het nationale toptoernooi,
met dank aan Tom's schaakboeken en wedstrijdleider Mark van Hulst.
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Hoewel de inschrijvingen laat op gang kwamen, vonden toch 48 spelers de weg naar 'onze' Crabbehoeve.
Helaas moesten Rik de Wilde en Lemmy Schakel al na de le ronde (waarin ze nog tegen elkaar speelden)
afhaken, waardoor er 46 overbleven, keurig verdeeld over 3 groepen.

Het toernooi was wat sterker bezet dan vorig jaar, dus een volledig podíum voor SCD zat er niet echt in. Toch
haalden Lennard den Boer en Piet Pluymert met 5 uit 7 de zilveren en bronzen plak (Piet won nog wel van
Lennard!) en moesten ze alleen Tlburger Jan Douwes voor zich laten.

De tweede groep tiKe Victor van Blommesteijn als tweede aan achter de sterk spelende Jacques Malschaert en
ook in de derde groep haalden we eremetaal met Rick Jelier en Bertus van Manen achter, jawel de broer van,
Hans Malschaert.

De resultaten van 'de onzen' (gesorteerd op TPR):
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De organisatie was, zoals altijd, in de vertrouwde voortreffelijke handen van penningmeester Kees van 't Hof
wedstrijdleider Mark van Hulst,'onze eigen Gert Zwafies en veelvoudig deelnemer en ceremoniemeester Haís
Berrevoets. Dank daarvoor.

De aßluiting was een mooi citaat van de barman: We gaan de paarden poetsen....

Ton Slagboom

En ook het verslag van Mark (en foto's) mag hier niet ontbreken



Jan Douwes wint loe Pank Hoogendoorntoernooi
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Prijswinnaars groep 1: v.l.n,r. Piet Pluymertrrlennard den Boer en Jan Douwes,
met Hans Berrevoets (o.a. toernooispeaker).
(foto's van de prijsuitreikingen Mark van Hulst)

29.12.15 Mark van Hulst
Ongeslagen, met een score van SVz uit 7, heeft Jan Douwes van
schaakvereniging Rochade uit Tilburg het l0e Pank Hoogendoorn gewonnen,
Als 6e geplaatst in zijn groep wist hij eerdere winnaars als Lennard den Boer
(2e) en Piet Pluymert (3e) achter zich te houden.
an behield de koppositie van de eerste tot de laatste ronde. In de 6e ronde leek hij het

onderspit te moeten delven tegen Hans Berrevoets, maar wist in het verre eindspel de
winst toch nog binnen te halen. Lennard en Piet hadden beiden 5 punten, maar Lennard
wist met iets meer weerstand nten o de 2e plaats te komen.

I
È

Prijzen groep 2, v.l.n.r. Hans Everaars, Victor van Blommesteijn en Jacques Malschaert

De tweede groep werd gewonnen door de speler met de grootste reisafstand: oud-
Dordtenaar Jacques Malschaert komt bijna elk jaar vanuit zijn woonplaats Leeuwarden
naar Dordrecht om het Hoogendoorn toernooi te spelen. Ook dit jaar niet zonder succes,
Met alleen een remise tegen de nummer twee uit de ranglijst, Victor van Blommensteijn,
was hij met 6Vz uit 7 de terechte winnaar. Van Blommensteijn had evenveel
matchpunten als de nummer 3, Han Everaars van SV Nieuwerkerk, maar bleef deze op
weerstand unten ni voor.
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Prijsuitreiking groep 3 v.l.n.r.rBert van Manen, Rick Jelier en Hans Malschaert.
Helemaal rechts medeorganisator Gert Zwartjes.

Ook de derde groep werd een prooi voor de familie Malschaert. Broer Hans ging met de
1e prijs aan de haal. Hans ging lange tijd met Rick Jelier van SC Dordrecht samen aan
kop, Hun onderlinge resultaat was remise, waardoor de laatste ronde de beslissing mo
brengen. Hans won zijn partij terwijl Rick tegen Willem Platje (De Willige Dame) n
verder kwam dan remise. De derde plaats in deze groep ging naar Bertus van Manen, die
altijd wel in de prijzen weet te vallen. Met 46 deelnemers was de gezellige speelzaal van
SC Dordrecht goed gevuld en de lunch was keurig geregeld door de vrijwilligers van de

þ

een su ces en voor herhalin vatbaar.Crabbehoeve. De formule bli

Als toetje nog een historisch overzicht van de Top 10 in de Hoofdgroep van de 10 toernooien bij elkaar:

.Nr.pankHoogendoornGroepl | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PuntPartij %

I t JanJaapJanse 6,5 4 5,5 6,5 22,5 28 Bú/o
2 Jan Douwes 5,5 t5 11 14 79%
3 Piet Pluymert 4,5 6,5 t5 5 2L,5 28 77%
a Djurre den Heeten 6 4 10 74 7t%
5 Lennard den Boer 4,5 5,5 5 5 20 28 7I%
6 Berend Eikelboom 6 3,5 4,5 L4 ZL 67%
7 Jacques Hennekes t5 3,5 9 t4 æ%
8 Hans Berrevoets 5 4 5 4,5 5 3,5 3,5 30,5 49 62%
9 NaomiSnikkers 4 4,5 4,5 13 2L 62%
10 Ph¡lip Westerduin 4,5 4 8,5 14 GL%

De andere 3 winnaars zijn geweest: Enrico Vroomhout en de Dordtenaren Xander Wemmers / Melvin Holwijn
Tot slot nog de resultaten van onze leden:

16 Ben Sitton D

21 laurensJiskoot D

22 Marcel Pluymert D

3o Victorvan Blommenstein D

35 Melvin Holwijn D

'14 Lucas van der Linden D

53 HansSchreuder D

7s John v.d. laar D

8a Andre Karbaat D

87 John Janssen + D

4,5 3 42 52%
t4 46%
14 46%
28 29%

7 79/o
7 640/o

7 57%
7 43%
7 29/o

7 zy/o
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Dordrecht op prijzenjacht in de regio!
Published on Thursday, 31 Decemb er 2015 14:04lWritten by Adri Timmermans I Jl I ié I t* | Hits: 15

De laatste week van hetþar is traditioneel een week van lekker schaken. Eerst begonnen we dinsdagmorgen
met het Pank Hoogendoom toemooi. Daarover is alelders gcchreven. Dat daar veel Dordrechtspelerc in de
prijzen vielen was wel þulç maar nog weleen beetje verklaarbaar. Dinsdagavond het Oliebollentoernooi, elk
jaar supergezellig en woensdag het RSB memorialtoernooi.

De oliebollen waren in oveMoed aanwezþ en ook steeds als ik op het punt stond de hnÞstische combinatie af
te maken, hing een van de organisatoren weer over mijn bold met een schaal vlammetjes en bitterbalþn....

Dordrecht is vaak goed vertegenwoordigd, maar dit jaar was het wel uiÞonderlijk. Een aantal spelers was
rechtsüeeks doorgekomen van het Hoogendoom toemooien in tobaldeden er (volgens mij) 11 cluþenoten
mee. Wat nog opvallender was, is dat van die hele club I spelers met een prijs aan de haal gingen. Fianchetto
ziet ons graag komen... maar mlssdrien nog wel liever weer gaan.....

De eindoverwinning rran het hele toemooiwas voor Mark. De armoedzaalers van de groep (die Dordtenaren die
niet in de prijzen vielen) waren Lennard, Adri en Thijs. Volçnd jaar tocì maar wat mirder bitterballetjes.

Dan woensdag nog een keertþ dunnetja over op de eerste editie van het RSB llemorial toemooi. Deze
opvoþer van het Menm Ploeger toernooi zag wel een forse terugloop van deelnemers, rnaar gelukkig waren er
toch rrcg altijd een kleirre 90 deelnemers. En ook hier gingen de Dordtenaren voor de hoofdprijzen. In de 7e
ronde zeten zelfs drie Dordrecht spelers aan de eersÞ drie tafels!

Mad< eindigde de laatste 5 edÍties op de eerste (of gedeelde eerste plaats) en ook dlt keer ging het heel goed.
Alleen in de 7e ronde liep hij tegen een nederlaag tegen Arie Werksma aan. Uiteindelijk was dat het enige punt
dat h[ aßtond, het was genoeg voor de gedeelde eerste pleÇ maar niet genoeg voor de nieuwe wisseltrofee.
Ook Arie Wedama had 8 punbn verzameld en daar, waar bij de voorganger nog een barrage werd gespeeld, is
in het nleuwe reglement de onderlinge wedstijtl bepalend voor de wisselbeker.
Lennard werd derde en Victor Koppelaar werd 6e. Marcelwerd 1.1e, Adri 43e, Rick 53e en Joas 84e.

Zeker een opvolger voor een heerlijke schaaktaditie vlak voor oudjaar!



Ollebollentoernooi 2015 Fianchetto Schiedam

Mark Timmermans (sv-Dordrecht) wint toernooi voor de 5e keer

ln groep 2 werclerr Rik de Wílde en Victor Koppelaar 2'en 3n achtcr winnaar Elil< Br:tlr.

Groc¡r 1l wercl cen prrroi voor [V!arcel Pluyrnert die Youri Éje rritse een half ¡runt veiorbleef

-iot zijri v*-.rbazing we rd Jr:hn van de Laar iJ" irr groep 4 en hij excr-rsec¡rde zich llicr tereclrt voor (?)

ln groep {j t¡rotr l-on der l(inderen orrgeslagen finalr:groep 6 err werd Flans Schreuder kr':urig de rclc:

ln groep B t¡r;rs RiekJelier de heste nret 5-6, gevolgd door Nicl< Bootsnra en Joas f)c¡esselaar

Chess Memorial Krimpen a/d lJssel 2015

Nr Naam

L Werksma, Arie

2 Timmermans, Mark
3 Den Boer, Lennard

6 Koppelaar, V¡ctor
1-4 Pluymert, Marcel

43 Timmermans, Adr¡

53 Jelier, Rick

84 Van Doeselaar, Joas

Score

8.0

8.0

7.O

6.5

6.0

4.5

4.O

2.O

Ratíng

2223

2355

2050

1823

1891

L778

L370

L289

TPR +/-

2308

2436 81

zTN 90

2073 250

L982 91_

L752 -26

L609 239

Goede prestaties van onze clubleden in dit
traditionele toernooi. Mark verliest slechts 1

potje van de uiteindelijke toernooiwinnaar (op

WP), en is 2e ondanks een veel betere TPR !

Lennard wederom eremetaal en de laatste tijd
in goede vorm verkerende Victor prachtig

zesde. Marcel bijna 2000 TPR en Adri niet...

Let ook op de constante opmars van Rick en de

deelname van Joas. Erg leuk allemaal.



RECLAME:

Van Rees VeÉhandet is sinds 1916 het adres voor verf, behang en schildersgereedschappen voor bedrijven & particutieren
Wij zijn een verfspeciaatzaak met een moderne aanpak en een ouderwetse service. ln onze
vottedig vernieuwde winket met onder andere een aparte kleur- en behang uitzoekruimte kunt
u terecht voor een goed (kteur)advies en kwatiteitsverven van alte bekende merken. Op onze 3

computergestuurde verfmengmachines kunnen vrijwet alte kleuren gemaakt worden.

Verfmengmachines (kleurscanners) kunnen echter niet attes. Op basis van uw kleurvoorbeetd
maken we mef de hond etke door u gewenste kteur aan. Uw favoriete kteuren zijn ook te
leveren in spuitbussen.

Voor schitder-onderhoud aan uw woning zowel binnen als buiten, autotakken, boottakken,
schildersgereedschappen en behang bieden wij u een ruìme keuze uit ons brede assortiment.

Adresgegevens
FirmaVanReesVerÎøndelOude¡hovenstraat30-36@everwijcksplein)33llGKDordrechtTelefoon: 0786134500 E-mail:infoúDvanreesverinl

SPIJKENISSE

Wat zien we nu? Rode lantaarn voor Johan, was er een troostprijs? En een avond tevoren na de
winst van het tweede in Capelle vroeg naar bed gegaan !? Het is hollen of stilstaan voor Johan...

Nr Naam

1 Lahave. Rick

2 GM Emst. Sioke

3 GM Jonkman. Harmen

4 Klepke, Ricardo

5 Both. Erik

6 Overdam, Julian van

7 Buuren. Fabian van

8 WIM Hamelink. Desiree

9 Meijer. Wilmar

10 Benning, Tim

11 Ercan. Selman

12 Beeren. Thom

13 Geboers. Jimmv

14 Zoun, Roqier

15 Pluiim. Dik van der

16 Casteleiin, Diederick

17 Brokaar. Joev

18 Griend. Johan van de
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2525

2400

21 96

2'131

2355

1930

2183

1984

2053

1 989

1935

1909

1906

1819

1874

1941

r866

TPR

2439

2413
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2326

2292

2266

2032

2171

2026

2013

2009
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1872

1732

1509
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Haag s \Meekendtoernooi
Van 20 t/m 22 november organiseerden SHW en Haeghe Ooievaar het 12e Haags Weekendtoernooi in het SBS

Denksportcentrum. Dé A-groep (34 deelnemers, rating L701 en hoger) werd gewonnen door GM Matthew Sadler en GM
Alexandre Dgebuadze; de beker ging op weerstandspunten naar Sadler. B-groep (63 deelnemers, rating 1800 en lager)
werd gewonnen door Cor Kanters..

Het toernooi trok ook een aantal deelnemers u¡t de RSB. Co-winnaar Dgebuadze is lid van Charlois Europoort; verder
behaalden in de A-groepJohan van de Griend (Dordrecht) 21Ápunt en Jan ten Brinke (Capelse SV)2 punten. ln de B-groep
behaalden Arie van Heeren (Dordrecht) en Gerard Kastelein (Shah Mata) 3% punt en Peter van Soest (Maassluis) !% punt.



rwahn Apon wint 19e Den Witten Haen Toernooi

GOUD EN BRONS VOOR DE SCD.

19.10,15 Mark van Hulst (Tom's schaakboeken)

Het 19e Witten Haen toernooi is gewonnen door lwahn Apon van SC Dordrecht. Met 6 uit 7 is hij
ook de terechte winnaar en stond alleen tegen de nummer 2, Hans Berrevoets van de Willige
Dame, een punt af. Derde in de hoofdgroep werd Marcel Pluymert, die gelijk eindigde met
Berrevoets, maar net iets minder SB punten had. Een mooie opsteker voor Apon, die ook in het
2e team van SC Dordrecht heeft bewezen een aanwinst voor de club te zijn.

Winnaar lwahn Apon krijgt de eerste prijs uit handen van Gert Zwartjes

Met slechts 35 deelnemers was het animo duidelijk minder dan bij andere edities, waarbij vaak
tegen de 50 schakers op de 64 velden streden, maar de spanning was er niet minder om.
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Iwahn Aoon
Hans Berrevoets
Marcel Pluvmelt
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In de tweede, maar vooral ook in de derde groep werd stevig om de punten gestreden. In de 2e
groep ging Pim Kleinjan van Erasmus voortvarend van start met 31/zuit 4. Daarna stokte de score
even na verlies tegen de latere nummer 2, Piet van Rijs van SV Zwijndrecht, die een tweede
schaakjeugd beleefde. In de laatste twee ronden ging Kleinjan vol in de eindsprint, terwijl Piet van
Rijs in de laatste ronde verloor. Derde in deze groep werd thuisschaker Mark Hopman, die pas
enkele jaren schaakt, maar na winst in de derde groep in de vorige editie van het toernooi, laat
zien een aanwinst te zijn.
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Willem Platje, trotse winnaar in groep 3: is RSB-bestuurder, draagt de kleuren van De Willige
Dame en is enthousiast deelnemer aan het Klockelaerschaak.

In de derde groep gingen tot de laatste ronde maar liefst 6 spelers voor het erepodium. In de
eerste ronden waren het vooral Willem Platje, Anne Meeldijk en Bert van Manen die de eerste
plaats afwisselden. Uiteindelijk stonden 4 spelers met 5 punten bovenaan en was het toch Willem
Platje van De Willige Dame die aan het langste eind trok en met net iets meer weerstandpunten
clubgenoten Anne Meeldijk en de prima spelende Cor Paans voorbleef. Bert Broerse van SV
Zwijndrecht greep op de vierde plaats net naast de prijzen.
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Volgend jaar zal hopelijk het 20e toernooi worden gespeeld in het 10e jaar. Een jubileum dat
zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Maar eerst zal eind december traditioneel
het Pank Hoogendoorn toernooi worden gespeeld. Binnenkort meer hierover!

Peter van der Laars Toernoo¡ 2OI5 gewonnen
door Piet Pluymert
f, ¿ -7:,;,tq

De Uitslagen (n.d.a. Adri Tinmermans)
1 : Pluymert, Piet
2 : Boer, Lennard den
3 : Koppelaar, Victor
4 : Griend, Johan van de
5 : Slagboom, Arno
6 : Timmermans, Adri
'l : Pull-es, Mari
B : Maertelaere, Anton de
9 : Pluymert, Marcel

10 : Apon, Iwahn
11 : Vis, Peter
72 : Heeren, Arie van
13 : Wijnhoven, Franca
14 : Hoek, T. van
15 : Manen, Bertus van
16 : Haren, Otto van
11 : Hulst, Mark van
1B : Uyttenhove, Pearl
19 : Boersma, H.
20 : Barends. Henk
2I : Scheltus, Taco
22 : Roos, Paul de
23 : Thuraisingham, Cletus
24 : Apon, Gideon
25 : Harms, Aart
26 : Ruyter, Jack de
21 : Bokhoven, Anton van
28 : Boonstoppef, Aad
29 : Kraaijenveld, Kok
30 : Lock, Lesley
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prijswitrnaars van Groep B, C en D
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Groep B:
Plaats :
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Naam
Maertelaere, Anton de
Hoek, T. van
Vis, Peter

Groep C:
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Pu-l-l-es, Mari
Barends, Henk
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#
Organisator lwahn bedankt erelid Peter voor het v,d, Laars toernooi (deed geen pijn?!)
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Mark Timmermans winnaar

2d" MERz Snelschaaktoernooi

, t i ,är 1_. 2

.1ißi,

i
.lÍ

Winnaar Mark Timmermans en organisator Marcel Pluymert

16.08.75 Marcel Pluymert (foto's tvb)
Op zaterdag 15 augustus werd aan de Korte Kalkhaven voor de tweede keer het Merz
snelschaaktoernooi verspeeld. Helaas werd de maximale capaciteit van 24 deelnemers
niet gehaald. De oorspronkelijke opzet van het Amsterdams systeem werd opzij
geschoven voor het beproefde systeem van vorig jaar: een dubbelrondige round robin.
Het goede nieuws is echter dat het deelnemersveld wel groeide van 10 naar 14
deelnemers. Van die L4 spelers deed precies de helft al en keer eerder mee.
Dat eerste toernooi werd onder herfstige weersomstandigheden volledig binnen gespeeld.
Hoewel de weerberichten niet vrolijk waren hebben de weergoden ons de eerste 9 ronden
buiten spelen gegund.

Daarna was de liefde voor het schaken een beetje over en moesten de laatste vier
rondes binnen voortgezet worden.
Hoewel ter plekke schitterende complottheorieën uitgedacht werden om de huizenhoge
favoriet Mark Timmermans te tackelen (iets met seks, drank en drugs en zo) won hij het
toernooi met de smashing score van241/z uit 26! Slechts drie remises liet hij toe.
Spannender was de strijd om de tweede plaats, Rik de Wilde, regerend kampioen
Lennard den Boer, Jacques Hennekes maar de als een speer uit de startblokken
geschoten Rob van Berkel, konden allen getipt worden voor het vice-kampioenschap.
Het werd echter de oude sluwe vos Piet Pluijmert die met 191/z punt Lennard den Boer
twee punten voor bleef.
Op de 4e plaats met 17 punten eindigde Arno Slagboom.Op 5. Rik de Wilde met 16.
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Adri Timmermans
Marcel Pluymert
OÈto van Haren
Victor van Blommestein
?üi]-].em van Kooten
iloas van Doeselaar

Waar ondergetekende een beetje last kreeg met rekenen door het vele schaken en
consumpties nuttigen heeft Ton Slagboom de organisatie prima geholpen door niet alleen
de administratie van het afgelopen toernooi maar ook die van vorig jaar te ordenen
waarvoor dank en hulde!

Volgend jaar hoop ik een grote en nieuwe primeur te mogen aankondigen maar zal het
Merz toernooi dankzij jullie blijven bestaan!

Grote dank uiteraard ook aan Ferry de Klerk en zijn charmante Merz crew!
Tom van Bokhoven voor de gevoelioe platen en Kees Van 't Hoff voor de moral

2ta
9ta
,lta

7
3La

3

1

su

9.
10.
11.
L2.
13.
L4.

¡I

Runner-up Piet rijgt Victor aan zijn zegekar.,.



l-ennard kan tevreden zijn nret goed resultaat in Tabor
Published on Monday, l0August 201512.07lWritten byAdriTimmermans lt I ¡l* ¡Hits: tOt

Ook voor Lennard zit dit zomeftoernooi er weer op. In de laatste ronde behaalde hij een mooie remise en sloot
daarmee zijn toernooi af op de gedeelde l7e-27e plek. 5.5 punt (3x winst, 5x remise en 1 nederlaag) leveren
hem ongeveer 19 FIDE Elo punten op.

Het zit er weer op ¡n Vlissingen.
PublishedonSunday,0gAugust2}lsl2.lslWrittenbyAdriTimmermansl*ll:3ltålHits: 178

Gistermorgen om half twaalf klonk het belletje voor het begin van de laatste ronde in Vlissingen, Zeven uur later
zat de prijsuitreiking erop. Precies 7 etmalen heeft dit schaakfestijn geduurd en, u kunt het aan echt iedereen
vragen, het is een wederom een fantastische besteding van een vakantieweek geworden. Het prachtige
strandweer hielp, net zoals de prettige sfeer en het vakantiegevoel van de deelnemers en de schijnbare
afwezigheid van de dagelijkse werkstress werken samen met een vlekkeloze organisatie, een heerlijk ruime
speelzaal, een hele prettige wedstrijdleiding en een voor mij ideaal speelmoment in het begin van de avond om
de editie van 2016 alweer met dikke letters in mijn agenda te zetten,

Winnaar van het toernooi werd de Georgiër Badur Jobaava met 8 uit 9. Een bijzonder aardige en attractieve
speler, die velen van u misschien nog kennen van het laatste Tata toernooi waarin hij in de hoofdgroep
meespeelde. Hij bleef Jorden van Foreest, die een super-zomer speelt, net een halfje voor.

En hoe ging het dan met de uitslagen van onze helden in deze laatste ronde? Zo'n bee$e zoals Professor Elo
had voorspeld, met een paar kleine uiÞonderingen,

Allereerst speelde Mark tegen naamgenoot Yvo Tmmermans (2245) het Jaenisch. Zoals van iemand van ruim
2200 ven¡racht mocht worden, kende Yvo de opening ook redelijk goed en ging het lang volgens bekende
theoretische paden. Er bleef een, materieel gezien, gelijk toreneindspel over waarin Mark een klein plusje had.
Dat was echter genoeg om vrij snel het volle punt binnen te halen. Johan speelde tegen een WIM (Woman
International Master) met de exotische naam Lorena Zepeda (212I). Deze partner van Loek van Wely kwam
voortvarend uit de opening en Johan werd allengs tegen de achterlijn vastgezet. Toen hij ovezag dat het veld

93 nog net werd gedekt door een toren op a3 of b3 viel zijn plan op tegenkansen in duigen. Net voor de matzet
gaf hij op.

Adri kreeg in deze laatste ronde ook te maken met een WIM, Dit keer de 18 jarige Indiase S. Dharia Parnali. Het
toeval wil dat hij onlangs, tijdens een snelschaaktoernooitje in Dieren, deze dame in de eerste ronde nog had
verslagen. Tjdens de weinige uren tussen de ronden B en 9 was de opening waarmee Dharia alverschillende
padijen had gespeeld (1. 93, gevolgd door Lg2 en e4) nog eens even bekeken (ten koste van de nodige
nachtrust...). En geheel geprepareerd zat Adri aan het bord om geconfronteerd te worden met 1. d4! Het werd
een Catalaanse opening, waarin wit toch steeds de overhand had. Eén keer miste zwat de kans op aardig
tegenspel, maar daarna was het toch echt gebeurd. Ook hier een nederlaag.

Pieter speelde tegen Maarten Westerweele, een naam die sterk aan dit toernooi en deze omgeving is
verbonden. Vader en twee zoons spelen al zolang als ik me kan herinneren aan dit toernooi mee. Het werd een
gelijk opgaande strijd díe dan ook eindigde zoals die begon: remise,

Anton speelde ook tegen een hoger gerate tegenstander. Zoals dit gehele toernooi zette hij de paftij prima op.
Met een gevaarlijk ogende vrijpion werd de stelling gesimplificeerd en bleef er uiteindelijk nog een eindspel van
Loper-2 - Paard-2 over. Maar Anton was er al niet erg positief over, Hij vreesde zijn eindspelkennis,.. Van mijn
grootmoeder heb ík de volgende spreuk geleerd, die mij hier bijzonder toepasselijk lijkt: "De mens lijdt het
meest van het lijden dat men vreest." erì zo geschiedde ook hier. Om zijn verdediging nog beter te organíseren,
wat niet nodig was, want die was al prima in orde, gaf Anton zijn vrijpion en liet zích daarna nog flessen, dus
ook voor Anton in deze laatste ronde een nul.



Dit jaar speelde ook Pierre Smeets mee in het toernooi. Hij trof Mark in de vierde ronde en had verder een wat
ongelukkig toernooi. Hij eindigde uiteindelijk ook op 4 punten, maar met een veel zwaarder programma dan
Johan, Adri en Kees. Dan de eindstand.

Mark: 6.5 uit 9, TPR van 2378, gedeelde 9e-21e (230 deelnemers) plaats. Hiermee deelde hij ook nog in de
prijzen van het toernooi.
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Johan: 4 uit 9, TPR van 1838, gedeelde 737e-L70e plaats. Op SB-punten: plaats 150.
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Adri: 4 uit 9, TPR van 1844, gedeelde 137e-170e plaats. Op SB-punten: plaats 157
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Anton: 3 uit 9, TPRvan 1686, gedeelde 200e-2L4e plaats. Op SB-punten: plaats 206

En dat was het dan weer, een jaartje uiterst gezellig Vlissingen toernooi.

Dieren - R¡k zorgt voor bescheiden eerherstel. Henk speelt op rating
Published on Friday, 31 July 201511:59 lWritten by AdriTimmermans I å I iE t B I Hits: 47

Het toernooi in Dieren is alweer verleden tijd. Rik de Wilde stond er na 6 ronden niet zo best voor. Toch heeft
hij zich wat herpakt en nog 2 punten uit de laatste drie ronden gescoord. Hij eindigde hiermee op 3.5 uit 9 en
deelde daarmee plaats 43-52. Tevreden zal hij hiermee zeker niet zijn, maar om een indícatie te geven van hoe
sterk deze groep was: 7 van deze 10 spelers hadden een rating van boven de 2100.

Henk Barends deed mee in een vierkamp. Met 1.5 uit 3 deed hij het naar verwachting.

Het zes-rondig toernooi in Dieren is afgelopen zaterdag afgelopen. Na zijn nederlaag in de eerste ronde heeft
Lennard een indrukkende inhaalrace ingezet, Vier overwinningen brachten hem terug in de groep achteruolgers,
Spijkenisse-speler Ricardo Klepke was inmiddels onbereikbaar was geworden.

In de laatste ronde moest hij genoegen nemen met een remise tegen Arne Pols uit Krimpen a/d lJssel. Daarmee
deelde Lennard, met I anderen, de tweede plek.

Vrijdagavond was het traditionele snelschaaktoernooi. Om aan het snelschaaktoernooi meer te doen is het niet
nodíg om ook aan het hoofdtoernooi mee te doen. Vandaar dat het elk jaar een erg gezellige reünie is van
mensen die ooit aan het hoofdtoernooi meededen. De formule is het Amsterdams systeem, Drie maal een
voorronde van een vierkamp en een finaleronde. Dit jaar was het uiEonderlijk sterk bezet. Vanuit Dordrecht
waren Mark en Adri afgereisd en troffen daar ook Lennard. Aan het eind van de avond, vond Adri zichzelf terug
in het midden van groep 4 (van de 11 groepen), Lennard werd winnaar van groep 3. Mark had zich in de
finalegroep weten te spelen. Als tweevoudig winnaar werd hij op voorhand tot de kanshebbers gerekend.
Echter, dit keer waren er meer, en ook hele sterke, kapers op de kust. Opvallend was dat Mark, met zijn 25 jaar,
na Dirk Hoogland en Manuel Bosboom de derde op leeftijd in deze groep. 4e op rating en op de ranglijst
nummer 4 tot 6.

Na een late, maar oergezellige avond werd de terugreis aangevangen. Op naar het volgende toernooi

RECLAME:

Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938 Rubriek: Centrale verwarming
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4.JEUGDi zae hiervoor de voortreffelijke site onder leiding van Hein v,d. Wal

5.MEDIA /Sites
Weinig te melden deze keer, of het moet de nieuwe film over Bobby Fischer zijn. Die wordt niet
best beoordeeld, wat niet zo gek lijkt als je Spiderman als acteur kiest....

Diverse sites zijn'opgeleukt' bijvoorbeeld die van de
RSB. Prima al die verbeteringen; bij ons klopt Elroy
Peters (foto links) aan om webmaster Adri Timmermans
te ondersteunen. Prima initiatief, zijn naam is al op
diverse plekken zichtbaar op de SCD site.

S chaakclub Dordrecht 1***.dordtsport.nl)

Schaakclub Dordrecht, opgericht in 1888, is een

bruisende vereniging voor jong en oud.

Op dinsdagavond wordt een ieder in de gelegenheid gesteld

om tegen elkaar, en indien gewenst tegen andere teams,

elkaars krachten te meten in een gemoedelijke sfeer. Het

bestuur nodigt U van harte uit om kennis te komen maken.

De jeugd kan dat vanaf 19.00m uur onder leiding van deskundige schaaktraines, de senioren vanaf

20.00 uur. ln de Crabbehoeve zult U een uitstekende sfeer aantreffen, uitmuntende koffie en een

uitgebreide bar met vele eet- en drink mogelijkheden.

Nieuws
maandag, 16 novemberz0lS : Schoolsport Schaken weer een qroot succes! Afgelopen woensdag was het
weer zover. Schoolsport Schaken onder leidÍng van SCD. Tijdens dit schoolsporttoernooi zaten 83 kinderen
fanatiek te schaken. De thuísbasis was dit jaar weer voor de 2de keer in de kantine van de Deetos Snelhal.

maandag, 10 augustus 2015
Top prestaties'Dordtse'Denksporters: Schaker Mark Timmermans en dammer Anton Kosior excelleren

Schaakclub Dordrecht: Coeoe parkeergelegenheid in de buurt en een fietsenstalling binnen de hekken.
Met mooi weer kan er buiten geschaaktworden bij de Grabbehoeve, van Kamebeekstraat 2



naa m 1 2 3 4 E\J 6 -t O g 1û 11 12 score

1 Prins 1 1 o 1
,/z ,/z û V. 1 1 1 71/z

2 Zuidema o 1 1 1 1 1 1/, 1/, J2 0 1 7r/,

3 Kuijpers t û ú o ,|
1 1 1 1 1Vz 61/z

4 1Langeweg 1 o 1/. 1 1 û û 1 D 1 6Vz

*-, T, V= 1 1Eredewout o o 1 o 1 "/z
1ft2 6

6 Enl<laar 1/= 0 1 1t_ o 1 11 o o 1/= 5Tz

7 Ree i2 o t ,/,
1

1/z Tt u 11 V= 51/,

I Jongsma 1 !2 o 1 1/= ü û o 1 1 o 5

g Van Wijngaärder t/z ,/z o o t/z t/e ,/z
1 o 1

1/z 5

1û Van den Eerg o t/z o 1 o 1
,/z t 1 o 1/z AVz

11 Bergsma o 1 o o o o 1 t o 1 1 4

12 Hoogendoorn o o t o a/. o o 1
,/z ,/z t 2T,

STUKJE HISTORIE van Hans Berrevoets

NK 1965, D en H aag, I - 22 se pte mb er

Vijftig jaar na laatste Dordtenaar - PA Hoogendoorn - in gesloten NK schaken 1965

In 1965 was er in Den Haag een Nederlands kampioenschap schaken, dat in de geschiedenisboeken een bijzondere plek

inneemt. Pank Hoogendoom uit Dordrecht was erbij in de middag- en avonduren, want in de ochtend begon hij eerst nog

met werken op zijn school: Het Chr. Lyceum aan het Halmaheiraplein. De man, die in herinnering wordt gehouden met

alweer het tiende Hoogendoorn toernooi aan het einde van het jaar, was erbij toen de twaalf-kamp werd gespeeld met Prins

en zonder Donner.

De rel ging vijftig jaar geleden over:52jaar oud, Prins (1913-1999) :cirliLl<li:rrrrpìoe ri van Nederland. Hij won eind 1965

een tweekamp van Zuidema. ,i I I l-)onrlcr reageerde hierop door te zeggen dat Prins geen paard van een loper kan

onderscheiden, een verwüzingîaar eerdere polemieken over het loperpaar. Lodewijk liet de beschimpingen vooral langs

zich afglijden. Zljn betekenis voor de schaaksport is veel groter geweest, dan de aanval in 1965 van Donner die veel

aandacht in de media kreeg. Donner, die aan de Capablanca-memorial op Cuba deelneemt, had verstek laten gaan in het

toemooi in Den Haag. In het geschiedenisboek staat over het laatste NK van Hoogendoorn nog: ,,Maar Lodewijk Prins, die

jarenlang afwezig is geweest, is wel van de partij en is samen met Coen Zuidema de winnaar van een spannend verlopen

twaalfkamp. In de beslissingsmatch die aan het einde van het jaar in Amsterdam volgt, verslaat de 52-jarige Prins zijn veel

jongere opponent: 2'/z-lt/2." ---t Mooi bruggetje naar onze oprichter, opgedoken door Jan Willem Verlsoot:



NICOLAAS ROODENBURG

o0ffgflttr r - v6¡td
Voorstraat op een morgen rond l9(X) ter hoogte van

het Muntpoortjc met aan de rechtcrzijdc juist
z.ichtbaar de trap naar het tekengenootschap Pictura.

Hct twccdc pand links van dc Munt draagt dc naam

van ouds 'de Coninck van Engelanl'. tn de bocht

nogjuist zichtbaar de vootgevel van het pand van de

familic Roodcnburg.

Nìcolaas woont aan de Wolwevershaven. (huidige nummer 5). Hij treedt op 29 september
1887 in het huwelijk rnet de in Paramaribo geboren Cornelia Bregitta Gerardina Hermina
Duijckinck Sandcr, dochtcr r,¿rn I)s. Johanncs Sandcr en E.W,J. Duijckinck. Uit dit huwclijk
wordcn tlric zoncn gcborcn Nicolaas, Lccndcrt cn Johanncs. Laatstgcnocm<lc wordt slcchts
drie -laar oud. llet huwelijk zou later stranden.......

Roodenburg is commissionair in granen en evenals zijn vader en grootvader zaìiger ììd van de
firma Gerrit van lloogstraaten & zn. Bij de dienstdoende schutterij vervult hij teven.r de
positie van le luitenant. Voor zijn huu,elijk was hij al in 1883 in de sociðteit "De Harmonie"
bctrokkcn brl dc oprichting van dc Dortlrcchtschc Orchcst Vcrccniging, waar hij bcnocmcl
wcrd tot pcnningmccstcr. Vcrdcr is hij voorzittcr van rlc Muzickschool, dc Raad van llcstuur
der N.V. Dordtsche (lultuur Mij- en tenslotte ook nog hestuurslicl r.an de Schaakclub. aE

LEE]\f I.TER? IVfGlo.LÉf-tË

xE 39
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ISovcngcnocmclc Vrouwc Jeanncttc Nicolinc Roodcnburg,
cchtgenotc van dc koopman Hcnri lrrançois C)ndcrwatcr
verkoopt ltl februari ltttì6 aan Nicolaas Roodenburg jr. een 7.r

deel in de onverdeelde eigendom van een dubbel herenhuis aan
de Voorstraat vroeger C 936 thans genummerd 140 kadaster
sectie G 941 en haar dito deel in het naastgelegen pand vroeger
C 935 thans 138 scctic G 940, Dc koopsom bcdraagt.f 7500,00
dic door dc kopcr dadclijk zijn bctaalcl waarvoor zij hcm
uitdrukkelijk kwiteert .a6

f-oto uit llJ9l. de ramen zi.jn gesloten mBt blinden een soort

van houtcn jalouzic. h,cn fraai hck sicrt tlc voorgcvcl,

'l.r¡sscn 1890 - l9l7 'wc-rrdt hcb panrl bcrvoond door Àngclique
Marie Laurillard liallot, Willcm Marius van Roodcnburg, dic fabrikant van bcrcrcp is,
kleindochter Maria Angelique Jeannette Onderwater (*l l-l-tll dochter van H.F. Onderwater
en Jeannette l',i. Roodenburg) en inwonend personeel, waaronder dienstboden, een
gezelschapsjuffrouw en een onderwijzeres-

We lez.en in de krant van 19 mei 189-l

Xov¡ouç BOODEITBIIBG'
hnlt, Voontn¡t l{Q vcrbngt
Äupdm¡ ¡r. aånð riulolijlo

Keukonmeid.

Op I maart l90l r.erschijnen voc-¡r notaris Mannus Comelis Sigrnoncl de koopman Nicolaas
Roodenburg en een gemachtigile r,an het trvec<le kamcrlid Simon Manus Hugo van Gijn,
cchtgcneiot van Vrot¡wc Johanna llcilina Roodcnburg. gcmachtigdc van Vror¡wc llclcna
Johanna Roodcnburg. cchtgcnotc v¿rn dc kooprnan Augustinus Ambrosius t,¿tn Dcldcn. Zij
geven te kennen dat de eerste comparÍìnt en de beide lastgevers tcz.amen eigenaars zrjn van de
volgende onroerende goederen:

c ccn huis cn crf a¿rn tlc Voorstraat soctic: G 940, groot één arc 35 ca.

c een huis en erf als voren sectie G 941. groot l4 aren l5 ca. en

r) een st¿rl en erf aan de Doelstraat sectie (; 942, groot drte aren 5{} ca.

cn wcl dc ccrstc comparant voor dc hclfi cn dc bcirJc lastgcvcrs icclcr

voor I¡l deel.

I)e comparanten ve.rklaren de¿e onrc¡erende goederen te willen scheiclen
cn vcrdclcn cn bcpalcn clc w¿rartlc hicrvan op / 30,00f), Ilct aanclccl van
ccrstc cornparant bcdraagt / 15.000 cn hct aantlccl t'an rJc andcrcn op J'
75(X). Partijen verklaren alle onroerende goecleren toe te bedelen aan de

eerste comparant de heer Nicolaas Roodenhurg-
was getekend N Rooclenburg +7

"u sAD zù-2ol6 akre 24ó7
'tt RAD 20- 22t19 .rktc :ì7l Kacl R'danr 5ll/81

op
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Nicolaas Roodenburs



LEO JANSEN DRAAGT SCHAAKERF'ENIS OVER AAN DRIE
SCHAAKVRIENDEN

Leo Jansen (1928) is de man achter de geboofte en eerste verspreiding van de
schaakopening 'De Leeuw', die tot buiten de landsgrenzen bekend is geraakt. Het
erelid van schaakclub Dordrecht en Schaakvereniging Sliedrecht heeft besloten om
zijn schaakerfenis overte dragen aan drie schaakvrienden: Jerry van Rekom, Ton
Slagboom en Hans Berrevoets.

"We vinden het een hele eer, dat Leo die voor zo'n grote betekenis is geweest voor de
schaakspott, hiervoor heeft willen tekenen. Jerry van Rekom, Ton Slagboom en ik
vinden het ook een voorrecht, dat Leo deze stap heeft willen zetten in onze richting",
aldus woordvoerder Hans Berrevoets. Hij vindt dat de schaakerfenis van Leo Jansen een
belangrijk middel is om de denksport toekomst bestendig te maken. "De schaaksport
moet hard aan de weg blijven timmeren om als denksport, die levenslang mee gaat,
zichtbaar te blijven."

Op dinsdag 29 december werd de overdracht een feit. De oud-rector zette als eerste
zijn handtekening onder het overdrachtsdocument. "Ik ben ontzettend blij met deze stap
Mijn doel is altijd geweest om het schaken als wereldwijde sport toekomst bestendig te
maken door de ontwikkeling van een opening, die door mensen van alle niveaus en alle
leeftijden te spelen is", zegt de bedenker van het oorspronkelijk Jansensysteem
genoemde opening. In L997 kwam in nauwe samenwerking met medeauteur Jerry van
Rekom de eerste druk uit van 'De Leeuw, hét zwarte wapen'. In 2009 kwam de vierde
druk uit en inmiddels kent 'De Leeuw'ook twee Engelse edities, maar ook heeft 'De
Witte Leeuw' het levenslicht gezien.

"Natuurlijk zijn we trots op dit resultaat", geeft de oud-leerling van Jansen Jerry van
Rekom aan:"Dat amateurs zo succesvol kunnen zijn met een schaakboek is natuurlijk
ongekend, maar vooral de enorme positieve reacties van heel veel schakers van over de
gehele wereld hebben ons goed gedaan."

Ook schaakvriend Ton Slagboom, die zich vooral ingezet heeft om het systeem te
promoten en uit te dragen, geeft aan dat het goed is dat de overdracht plaats heeft
gevonden: "Zo blijft het levenswerk van Leo vooftbestaan en kan de schaakwereld
bekend blijven met het unieke systeem. Tevens kan het Leo een stukje rust geven."

De overdracht betekent ook dat'De Leeuw'vooft zal blijven bestaan, zoals
schaakpromotor Berrevoets als volgt aangeeft: "Ik had al levenslang met'De Leeuw',
maar nu zeker. In de komende jaren zullen we dan ook op gepaste wijze aandacht gaan
geven aan enkele historische gebeurtenissen die met het
systeem van Leo Jansen te maken hebben. Denk daarbij
bijvoorbeeld de datum van 14 januari 2Ot7. Op die dag is het
precies 50 jaar gelden dat Leo Jansen 'zijn'systeem voor het
eerst speelde in Dordrecht. We gaan zeker wat doen met die
datum en de plaats waar Leo Jansen ook tegen Jan Timman
speelde, de paftij die Cees Buddingh' in het gedicht 'Bij een
vroegere pattij van Jan Timman' heeft verwerkt."

leos can roar lilre lisns
but become sweel as
lcittens uhe¡l thegtre

around people they tuue.

Met deze overdracht zal 'De Leeuw' dus voorlopig blijven
brullen...




