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Het huidige bestuur SCD                                NB:  Anton = Hans; Gert = Arend 

 

Arend van Grootheest - voorzitter 

Ben Sitton    - penningmeester  

Jan Willem Versloot   - secretaris 

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Hans de Boer    - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct 

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen - jeugd coördinator 

Adri Timmermans - webmaster 

Vacant   - digitaal clubblad 

 
Ereleden:   

Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans, Gert Zwartjes. 

 

Teamcaptains: 1.Adri Timmermans, 2.Johan v.d. Griend, 3.John van de Laar, 4.Kees v. ’t Hoff, 

5.Erwin van Wingerden, 6.Hans Boersma, 7.Wim Jongeneel, 8.Hans Boersma & 9.Aart Harms. 

 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 95 leden, waarvan 75 senior leden en 20 jeugd leden. 

Zij behoort daarmee tot een van de grootse verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond. 

 
Inhoudsopgave 
0. Voorwoord voorzitter / bestuur 

1. Interne competitie       

    - Standen / Kroongroep 

    - Snelschaken / Rapid 

2. Externe competitie - Dordrecht 1-8  

3. Toernooien  

     - Merz / Vlissingen / LZT / Sliedrecht etc. 

4. Jeugd  - zie ook website  =========== 

5. Media  - Kranten, Radio, TV Dordt etc.      

6. Diversen – Historie, etc. 
     

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

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/


“Praatje van de voorzitter” 

 
De eerste helft van het schaakseizoen heeft weer veel (ont)spannende partijen opgeleverd. Zowel bij de jeugd 

als bij de senioren is, met inzet van bestuur en jeugdleiders, de Crabbehoeve iedere dinsdag goed gevuld. Ook 
de derde zaal hebben we al in kunnen wijden. Het is ons als club gelukt om maar liefst 11 externe teams (incl. 

bekerteams) te vormen. Hans den Boer is in zeer korte tijd ingewerkt als nieuw bestuurslid. Als bestuur zijn wij 
daar blij mee!  

 
Sinds lange tijd is er mede op initiatief van Sliedrecht weer een externe jeugdcompetitie gestart. 

Ook positief is dat met externe wedstijden meerdere leden de taak van wedstrijdleider op zich hebben genomen. 

  
De commissie die het 130 jarig jubileum aan het organiseren is heeft een puik programma samengesteld. 

Noteert u vast zaterdag 3 maart 2018 vanaf 16.00 uur in uw agenda. 
Ook is duidelijk dat er een bezoek gebracht wordt aan partnerstad Hastings. Het weekend van 5 en 6 mei gaat 

een afvaardiging van onze club een oude traditie in ere herstellen.  

 
Het ledental is stabiel te noemen. Enkele leden hebben besloten het schaken op een lager pitje te zetten, maar 

gelukkig zien we ook oud-leden weer de draad oppakken. 
 

Ik wil nog wel even stilstaan bij het overlijden van ons oudste erelid Adri van der Willigen. Tot het echt niet 
meer ging heeft hij tot vorig jaar zijn externe wedstrijden fanatiek gespeeld. 

 

Namens het gehele bestuur wens ik u ten slotte de komende periode, naast alle schaaktoernooien, vooral hele 
fijne feestdagen !! 

 
Arend van Grootheest, 20 december 2017 
 

 

5 en 6 mei 2018 schaakreis naar Hastings 
Published on Friday, 08 December 2017 15:52 | Written by Jan WIllem Versloot |  |  | Hits: 14 

Een paar weken geleden hebben we onder de leden de belangstelling gepeild voor een schaakuitwisseling met 

onze partnerstad Hastings. De belangstelling bleek overweldigend. Intussen hebben zich al 20 leden aangemeld 
voor de reis en dat betekent dat de reis doorgaat. Met onze Engelse schaakvrienden is afgesproken dat we op 5 

en 6 mei 2018 Hastings zullen bezoeken en een match tegen de Hastings & St. Leonards Chessclub zullen 

spelen. Daarnaast is er ook ruimte voor een cultureel uitstapje. 

 

We verstrekken op zaterdag 5 mei om 07.00 uur vanaf de Crabbehoeve en zijn dan aan het eind van de ochtend 

in Hastings. Het is de bedoeling om op zondagavond om ongeveer 22.30 weer in Dordrecht te zijn. Aanmelden 
voor deze unieke schaaktrip kan nog bij secretaris@schaakclub-dordrecht. 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/491-5-en-6-mei-2018-schaakreis-naar-hastings
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/491-5-en-6-mei-2018-schaakreis-naar-hastings?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=aa2f24f892a5b4345a9cc3b7426446ef45692cc8
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/


Oudste erelid Adri van der Willigen (95) overleden 
Published on Friday, 29 September 2017 16:24 |  |  |  | Hits: 73 

DORDRECHT - De oudste nog levende schaakkampioen van 
Dordrecht, Adri van der Willigen, is op 95-jarige leeftijd overleden. 

Voorzitter van schaakclub Dordrecht, Arend van Grootheest, 

maakte dit aan de leden van schaakclub Dordrecht op de clubavond 
bekend. Van der Willigen, die erelid is van de vereniging, werd in 

1946 voor de eerste keer kampioen van de stad. 

Hij was al eerder  bij een club terecht gekomen. Volgens gegevens 

van schaakclub Dordrecht moet hij in 1931 of 1932 zijn gaan 

schaken. Dat houdt volgens van Grootheest in, dat hij mogelijk de 
langste en oudste geregisterde schaker van het land is. ,,Meer dan 

85 jaar schaken is een enorme tijd. Tot het einde toe voelde Adri 
zich met onze sport verbonden. Hij was ook heel betrokken bij zijn 

team."   

Op dinsdag 15 november 

2016 speelde Van der 

Willigen zijn laatste partij in 
het clubgebouw de 

Crabbehoeve in Crabbehof, waar zijn vereniging elke dinsdag te vinden is. 
Schaken was voor hem soms een manier van ademhalen, waarmee hij 

was vergroeid. 

 
Zijn eerste titel 71 jaar geleden was overigens niet de laatste. In 1962 

werd Van der Willigen nog een keer gehuldigd. Toen hadden zijn 
concurrenten zoals Pank A. Hoogendoorn en Henk J. van Donk nationaal 

een schaaknaam opgebouwd. Van der Willigen vertegenwoordigde 

daarna  tijdens de jaarwisseling van 1962-1963 de stad Dordrecht op het 
internationaal schaaktoernooi in de Dordtse partnerstad Hastings (UK). 

Tussen 1951 en 1977 speelden hij ook landelijk voor zijn club in de 
zogeheten KNSB-competitie. 

 

Van der Willigen geniet tevens in de literatuur  bekendheid. Hij was goed bevriend met schrijver/dichter 

C.Buddingh'(1918-1985) en met elkaar speelden zij duizenden partijen. Van der Willigen en Buddingh' schaakten 

samen ook tientallen jaren in de landelijke KNSB-competitie in het eerste team van schaakclub Dordrecht. 
 

Toen Buddingh' tot twee keer lang moest kuren in de jaren veertig van de vorige eeuw, i.v.m. zijn TBC in 
sanatorium Zonnegloren bij Soest, maakte Van der Willigen vanuit Dordrecht vaak de reis daarheen. Zo kwam 

hij ook in de boeken van Buddingh' te staan en werden besprekingen over schaken vastgelegd. 

 
Enkele jaren geleden speelde Van der Willigen een erepartij in het Dordrechts Museum toen daar de expositie 

over het beeldende werk (de kastjes) van Buddingh' te zien was. Zo werd relatie met de dichter/schaker 
Buddingh' nog eens bevestigd.  De oudste schaakkampioen na Van der Willigen, die nog leeft, is het erelid van 

Dordrecht en Sliedrecht, Leo Jansen. De twee verenigingen gaven enkele jaren geleden de twee 
schaakkanonnen van weleer nog een podium met een ere-tweekamp.  

Zo werd hun plek in de schaakgeschiedenis nog eens bevestigd. 

 
In Dordt Centraal van woensdag 27 september staat op pagina 4 het overlijdensbericht van Adri van der 

Willigen. 

                                                                                                                            (tekst Hans Berrevoets) 

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/460-oudste-erelid-adri-van-der-willigen-95-overleden
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/460-oudste-erelid-adri-van-der-willigen-95-overleden?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=1c976c42eae6b9202e53d177e3bc2e17b3acaf68


 1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER (o.l.v. Henk Timmermans) 

Dinsdag 7 November was een historische clubavond. 

Door de aanwezigheid van liefst 72 (!) schakers werd de 
3e zaal van de Crabbehoeve in gebruik genomen. En wat 

zag het er schitterend uit! Dat er daarna door het vijfde 
fors in werd verloren….helaas. 

De herfstcompetitie zit erop. Hieronder de stand van de 
Kroongroep. De Podiumplaatsen van Groep 1 zijn: 

1. Piet Pluymert 
2. Jan Willem Versloot 

3. Victor van Blommestein 

    
 De winst / verlies lijst ziet er als volgt uit:   

1. Bas Nugteren  
(Henk Timmermans 2e en Anton de Maertelaere 3e). 

  
 

Speciale vermelding onder in de ranglijst (nog wel) voor ons jonge supertalent Mayham Shirali. Ondertussen 

heeft hij qua ELO al 10 senioren onder zich gekregen. Zijn debuut in een extern viertal zit eraan te komen !! 
 

Het is de bedoeling dat de Interne WL voor de begeleiding van de Kroongroep ondersteuning gaat krijgen van 1 
van de deelnemers. In 1e instantie is Lennard den Boer bereid gevonden dit op zich te nemen. Bedankt Lennard! 

 
KROONGROEP 2017 / 2018 

Schaakclub Dordrecht, Herfstcompetitie 2017  

Stand Naam ELO Punt N % 

1 Timmermans, M.A. (Mark)     : Maakt het steeds waar 2398 3,5 4 88% 

2 Oevelen, P. van (Peter)         : Veel beter als extern D2 2006 3,0 4 75% 

3 Krul, R (Rene)                      : Blijft absolute topper 2180 2,5 3 83% 

4 Jong, J. de (Joop)                 : Zeer stabiele aanwinst 1974 2,0 4 50% 

5 Apon, H. (Iwahn)                  : Wisselende resultaten 1848 1,5 4 38% 

6 Keeken, R.van (Roland)         : Wat brengt 2018? 1972 1,0 1 100% 

7 Vogelesang, S. (Sander          : Idem 1916 1,0 1 100% 

8 Wilde, R. de (Rik)                  : Al remise tegen Mark 2185 1,0 2 50% 

9 Boer, L. den (Lennard)           : Zeldzame 0 tegen Iwahn 2078 1,0 3 33% 

10 Hennekes, J. (Jacques)          : Kan / wil / zal beter 1943 0,5 4 13% 

11 Timmermans, A.L. (Adri)        : Puntje komt wel 1829 0,0 2 0% 

12 Koppelaar, V (Victor)             : Idem 1818 0,0 2 0% 

  

2012 
    

SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN 
 

Zeer goede opkomst pakjesavond 
Published on Wednesday, 06 December 2017 19:46 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 49 

Gisteravond vonden toch liefst 30 snelle jongens de weg naar de Crabbehoeve voor de tweede ronde van het 

Snel- en Rapid. De Jeugd genoot natuurlijk wel van een vrije avond thuis. Om met de winnaars te beginnen: 

Zowel Mark Timmermans als Arie van Heeren maakten hun favorietenrol royaal waar en stonden ook beide 
maar 1 halfje af tegen respectievelijk Pa Adri en Bertus van Manen. Zo maakten ze het thema pakjesavond 

zeker waar: afpakken van de rest ! Speciale vermelding, wederom, voor Mayhan Shirali, zijn grote scalp was 

Kees van 't Hoff !  

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/486-zeer-goede-opkomst-pakjesavond
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/486-zeer-goede-opkomst-pakjesavond?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=2bc2be710b60c3b1a7b07e49e7a777a733d0088b


Nr Ranglijst Snel r2 
 

Nr Ranglijst Rapid r2 

1  Mark Timmermans 14,5  
 

1 Heeren, A van 4,5 

2  Adri Timmermans 12,5  
 

4 Hobé, T 3,5 

3  Rik de Wilde 12  
 

2 Wingerden, E van 3,5 

4  Lennard den Boer 11  
 

3 Manen, B. van 3,5 

5  Jan Willem Versloot 9,5  
 

5 Visser, T    3 

6  Johan van de Griend 9  
 

6 Hoff, van 't, K 3 

7  Timon de Geus 8  
 

7 Zwartjes, G 2,5 

8  Rick Jelier 8  
 

8 Groot, D 2,5 

9  Wim Jongeneel 7  
 

9 Schot, P 2 

10  Teus Slotboom 6  
 

10 Monster, H  1,5 

11  Gerben de Weert 6  
 

11 Boersma, H   1,5 

12  Cor Oliemans 4,5  
 

12 Shirali, M 1,5 

13  Hans Schreuder 4,5  
 

13 Maertelaere, A de    1 

14  John van der Laar 3,5  
 

14 Shirali, V 0 

15  Otto van Haren 3  
    16  Arend van Grootheest 1,5  
     

Goede opkomst snel / rapid 
Published on Wednesday, 18 October 2017 21:20 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 56 

In deze herfstvakantie was de totale opkomst van 32, ondanks de concurrentie met Feyenoord, goed te 

noemen. In afwezigheid van Mark waren Rene Krul en Lennard den Boer tot aan de laatste seconden in een 
nek-aan-nek race gewikkeld voor de rondewinst in het snelschaak. Dat werd uiteindelijk beslist door het 

onderlinge resultaat. Het rapid kende een verrassende winnaar: Ton Hobe wist alles te winnen, al had hij tegen 
runner-up Arie van Heeren de hulp van de klok hard nodig. Maar dat hoort er dus gewoon bij. Erg leuk was het 

debuut van Mayhan Shirali, die mooi 2 punten wist te halen.....evenveel als zijn  vader ! Winnaar van het 

snelschaak werd: Rene Krul. Hij verloor alleen van Piet Pluijmert.  

Nr. Ranglijst Snel r1   Nr. Ranglijst Rapid r1 

1 Rene Krul 12   1 Hobé, T 5 

2 Lennard den Boer 12   2 Heeren, A van 4 

3,5 Peter van Oevelen 9,5   3 Jiskoot, T   3,5 

3,5 Iwahn Apon 9,5   4 Monster, H  3 

5 Piet Pluijmert 8,5   5 Dees, B 3 

6 Marcel Boer 7   6 Zwartjes, G 3 

7 Johan van de Griend 6,5   7 Wingerden, E van 2,5 

8 Wim Jongeneel 6   8 Vliet, W van 2,5 

9 Wouter de Bruin 5,5   9 Manen, B. van 2,5 

10 Hans Schreuder 4,5   10 Dobber, B   2,5 

11 Otto van Haren 3,5   11 Maertelaere, A de    2,5 

12 Teus Slotboom 3   12 Shirali, V 2 

13 Thijs van Hoek 2,5   13 Boersma, H   2 

14 Arend van Grootheest 1   14 Groot, D 2 

        15 Shirali, M 2 

        16 Barends, H 1,5 

        17 Schot, P 1 

        18 Dijk, van J 1 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/467-goede-opkomst-snel-rapid
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/467-goede-opkomst-snel-rapid?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=70d478f13e2f066c0209e866f4eecf2c9511a46d


KERST Toernooi 2017 

 
Kersttoernooi weer geslaagd 
Published on Wednesday, 20 December 2017 12:32 | Written by Ton Slagboom |  |  |  | Hits: 4 

Gisteravond kwamen toch nog 31 man (inderdaad, Conchita niet) opdagen voor deze gezellige avond, en ook 

misschien nieuwsgierig naar die inmiddels vermaarde Franse flessen van Henk. Opvallend: er was niemand van 

het 1e, zodat Peter van Oevelen (kopman 2e) de favoriet was. 

Dat maakte hij volledig waar door met de volle 5 uit 5 te zegevieren met winst de laatste ronde op de 

ontketende Hans Berrevoets. Nooit geweten dat die zo zijn best doet voor champagne... 

Tussen die 2 in haalde de captain van het 3e, John dus, ook een fles op. Hij stond alleen een remise toe tegen 

de coach van het 2e, Ton dus. Gaandeweg de avond vorderde ontstond een soort mini match tussen 6 spelers 

van het 2e en ook een 6-tal  van het 3e. In punten werd dat miniem gewonnen door het 2e, maar de 
winst/verlies was licht in het voordeel van het 3e.  

De andere 3 prijzen werden gewonnen door Dick Groot (klapper, tegenstander opvraagbaar), Hans Boersma 
('poedelprijs') en Wim Jongeneel (10e, anders won voorzitter Arend er een..!). 

1 Peter van Oevelen 5   11 Hans Schreuder 3   21 Thijs van Hoek 2 

2 John van de Laar 4,5   12 Ton Hobe 3   22 Erwin v. Wingerden 2 

3 Hans Berrevoets 4   13 Johan v.d. Griend 3   23 Otto van Haren 2 

4 Arend Grootheest 4   14 Rick Jelier 2,5   24 Teus Slotboom 2 

5 Ton Slagboom 3,5   15 Marcel den Boer 2,5   25 Bertus van Manen 2 

6 Jan Willem Versloot 3   16 Ben Sitton 2,5   26 Theo Visser 1,5 

7 Adri Timmermans 3   17 Arie van Heeren 2,5   27 Bert Dobber 1,5 

8 Martijn Rijneveen 3   18 Wouter de Bruin 2   28 Gert Zwartjes 1,5 

9 Kees van 't Hoff 3   19 Peter Schot 2   29 Gerben v.d. Weert 1,5 

10 Wim Jongeneel 3   20 Dick Groot 2   30 Anton Maertelaere 1 

                31 Hans Boersma 1 

 
RECLAME: 

Van Rees Verfhandel is sinds 1916 het adres voor verf, behang en schildersgereedschappen voor bedrijven & 
particulieren. Wij zijn een verfspeciaalzaak met een moderne aanpak en een 
ouderwetse service. In onze volledig vernieuwde winkel met onder andere een 
aparte kleur- en behang uitzoekruimte kunt u terecht voor een goed (kleur)advies en 
kwaliteitsverven van alle bekende merken. Op onze 3 computergestuurde 
verfmengmachines kunnen vrijwel alle kleuren gemaakt worden.  

Verfmengmachines (kleurscanners) kunnen echter niet alles. Op basis van uw 
kleurvoorbeeld maken we met de hand elke door u gewenste kleur aan. Uw favoriete 
kleuren zijn ook te leveren in spuitbussen.  

Voor schilder-onderhoud aan uw woning zowel binnen als buiten, autolakken, bootlakken, 
schildersgereedschappen en behang bieden wij u een ruime keuze uit ons brede assortiment.  

Adresgegevens 
Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500  E-mail: info@vanreesverf.nl  

 

 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/497-kersttoernooi-weer-geslaagd
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/497-kersttoernooi-weer-geslaagd?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=28c213f20ac0cd2e2ba6645fb5ffee0c54722270
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/?task=article.edit&a_id=497&return=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5zY2hhYWtjbHViLWRvcmRyZWNodC5ubCUyRmpvb21sYXNpdGUlMkZpbmRleC5waHAlMkZlbiUyRjQ5Ny1rZXJzdHRvZXJub29pLXdlZXItZ2VzbGFhZ2Q=
mailto:info@vanreesverf.nl


2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer / Kees van ‘t Hoff) 

 

Dordrecht 1 (KNSB 2e klas) 
 

D1 wint uitwedstrijd tegen concurrent HMC Calder 2:3.5-4.5 
Published on Sunday, 17 December 2017 15:51 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 42 

In deze donkere dagen voor kerstmis werd afgelopen zaterdag de laatste ronde van de KNSB competitie voor de 

winterstop gespeeld. Het eerste team moest op bezoek bij HMC Calder. Deze vereniging huist normaal 
gesproken in 's Hertogenbosch, maar door omstandigheden was het thuis-honk niet beschikbaar. En omdat HMC 

met twee teams in de landelijke klasse speelt en ook de regionale bond de wedstrijden op zaterdag organiseert 
was uitgeweken naar een andere grote locatie in Schijndel, zo'n 15 kilometer ten zuiden van 's Hertogenbosch. 

Deze extra kilometers gevoegd bij het vroege starttijdstip van 12:00 uur betekende voor onze teamleden een 
extra vroege zaterdagmorgen. Maar toen we, om even na 12 uur, allemaal in de speelzaal aanwezig waren, 

bleek het een grote ruimte te zijn met wel 4 of 5 wedstrijden (tegen de 80 schakers), een ruime hal en een 

goede bar. Kortom, prima schaakomstandigheden. 

Jacques kon niet aanwezig zijn (werkverplichtingen) en ook Adel had zich afgemeld (ziekte). Peter en Iwahn 

namen hun plaatsen in en, zo zal in het vervolg van dit verslag blijken, speelden een cruciale rol in het verloop 
van de wedstrijd. Maar ook mijn waarschuwing dat wij, na de ietwat ongelukkige nederlaag in de vorige ronde, 

nu echt boos waren, was niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vreemd genoeg waren het niet onze tegenstanders, 

maar leek het Vrouwe Fortuna te zijn die onder de indruk was geweest. 

De wedstrijd begon goed. HMC had gebruik gemaakt van een tactische opstelling door de volgorde van de 

borden niet door de rating, maar door de dobbelsteen te laten bepalen. Althans zo kwam het op mij over. 
Terwijl de meeste partijen zich nog in de aftastende fase bevonden, leek Lennard al een duidelijk voordeel te 

hebben opgebouwd. Een veel te vroeg uitgevoerde g7-g6 gaf Lennard de mogelijkheid een voet tussen de deur 
te zetten en meteen een sterk initiatief te grijpen. Verder stond ook Rene een paar zetten later comfortabel. 

Daartegen had Piet al vroeg te maken met een bijzonder lastig paard op e5 en aangezien Piet al pionnen op d5, 

f5, geen paarden en alleen een witte loper had, was er geen enkele mogelijkheid dat lastige beest van e5 te 
verjagen. Peter had op het 6e bord te maken met de hoogste ratinghoudster, en alhoewel de stelling lang in 

balans leek, was er toch altijd de dreiging van het overgewicht aan ELO-punten. Rik had op het tweede bord 
een pion gewonnen, maar de tegenstander was niet zonder compensatie. Mark speelde op het eerste bord een 

ietwat slappe opening en kwam daardoor minder te staan. Joop hield zijn tegenstander lang in balans maar 

kwam langzaam maar zeker onder druk te staan.  

Al vroeg in de middag maakte Lennard het snel en pijnloos af (0-1). Iets later begon Rene een mooie 

koningsaanval die ook snel doorsloeg (0-2). Ook Rik leek een vol punt te gaan scoren toen hij dacht met een 
tussenzet voor het winnen van een stuk een nog betere stelling te kunnen krijgen. Dit bleek te berusten op een 

misverstand en het voordeel verdween op slag. In overleg met teamleider Adri werd besloten om voor remise te 

gaan (0.5-2.5). Ondanks deze ruime voorsprong waren de matchpunten nog lang niet binnen want inmiddels 
had Joop een kwaliteit moeten inleveren, was Peter helemaal naar de laatste linies gedrukt en stonden er wat 

gevaarlijk ogende penningen en aftrekschaakjes klaar. Iwahn werd redelijk in de tang genomen door Pierre 
Smeets. Piet verdedigde zich nog steeds bijzonder taai maar het bleef moeilijk. 

Ik denk dat omstreeks dit moment Vrouwe Fortuna bedacht had dat het nu eens Dordrechts beurt was om wat 
geluk toe te werpen. Pech voor HMC misschien, maar zeer welkom voor ons. Pierre Smeets stuurde zijn paard 

naar voren. Er waren twee velden die beide aantrekkelijk leken. De een leverde een stuk op voor Pierre, de 

andere kostte Pierre een stuk. En die koos hij. Een paar minuten later was het voldoende voor de winst (0.5-
3.5). De mindere stelling van Mark was nog niet uitgespeeld, en na serie kleine zetjes was er een klein 

voordeeltje voor Mark ontstaan. En toen ontglipte hem een zeldzame misser. Met een petit-combination verloor 
hij een pion en was er absoluut geen sprake meer van enige compensatie. Ontmoedigd bood hij remise aan, een 

aanbod waarover zijn tegenstander geen moment aarzelde en aannam (1-4). Hiermee was in ieder geval 1 

matchpunt binnen. Met nog drie partijen bezig leek een gelijkspel nog de meest aannemelijke uitslag. Joop was 
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in een kansloos eindspel terecht gekomen en gaf op toen er echt geen enkele kans op remise meer was (4-2). 
Piet stond nog steeds, en er leek niet veel veranderd. En toen Peter heel erg onder druk stond begon hij opeens 

aan een serie verrassende zetten, waardoor zijn tegenstandster enorm aangeslagen leek te zijn. Op een 

gegeven moment had ze nog maar 4 seconden in een razend moeilijke stelling. Toch overleefde ze de 
verrassingen, waarbij zelfs een goed getimed kwaliteitsoffer zat. Het leek erop alsof ze uiteindelijk toch aan het 

langste eind zou trekken. Maar Vrouwe Fortuna zag dat dat ene gelukje op bord 8 voor ons niet voldoende was 
na het onverwachte halve punt verlies op bord 1. En daarom gaf ze nog een kansje. Met een toren en twee 

lopers gericht op haar koning deed Nargiz een wat passieve zet die een eeuwig schaakcombinatie mogelijk 

maakte, en ging Peter nog even in de denktank. Alle omstanders hielden de adem in, maar na een kwartier 
nadenken kon ook Peter geen sluitende winstvariant vinden en dwong de remise, en daarmee de matchpunten, 

af (2.5-4.5). De Dordtse aanwezigen, inclusief de trouwe fans Johan en Victor, konden gelukkig weer adem 
halen. De tegenstander van Piet zag, nadat duidelijk was dat de matchpunten mee naar Dordrecht zouden gaan, 

zijn kans schoon en probeerde een alternatief plan om Piets stelling te kraken. Piet had al veeeel eerder op de 
middag gemeld dat hij daar bang voor was en het bleek inderdaad zeer effectief. Een kwartiertje later was de 

eindstand bereikt: 3.5-4.5. 

Met deze laatste wedstrijd voor de winterstop hebben we een zeer goed uitgangspunt gecreëerd voor behoud in 
de 2e klasse in het volgende jaar. We zijn er nog niet, maar met nog twee matchpunten uit 4 wedstrijden 

moeten we het kunnen redden. Als op 3 februari de champagne al lang uit het bloed is verdwenen en de 
oliebollen net zijn verteerd, gaan we de slag aan in een thuiswedstrijd met DJC Stein. Stein heeft op dit moment 

6 punten en wij 5, dus weer een 4-punten wedstrijd. 

Koster , C. (Chiel)  1930 Timmermans , M.A. (Mark) 2397 ½ - ½ 

Vanheirzeele , D. (Daniël)  2171 Wilde de, R. (Rik) 2128 ½ - ½ 

Bersselaar van den, J.G.M. (Jeroen)  2197 Krul , R.V. (Rene)  2177 0 - 1 

Rooij de, G. (Gert)  1948 Pluymert , P.W. (Piet)  2012 1 - 0 

Verhoeven , A.J.M. (Tom)  2187 Jong de, J. (Joop)  1983 1 - 0 

Umudova , N. (Nargiz)  2237 Oevelen van, P. (Peter)  1952 ½ - ½ 

Dijkstra , M.C. (Matthijs)  1998 Boer den, L. (Lennard)  2117 0 - 1 

Smeets , P.M.V.E. (Pierre)  1991 Apon , H. (Iwahn)  1950 0 - 1 

HMC 2 Rating: 2082 SCD Rating: 2090 3½-4½ 

 
D1 trekt wederom net aan het kortste eind: 3.5-4.5 verlies tegen Dubbelschaak '97 

Published on Sunday, 26 November 2017 17:05 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 67 

Ziek ben ik er een beetje van. De nederlaag tegen Dubbelschaak '97 afgelopen zaterdag is best wel hard 

aangekomen. Voor de tweede keer op rij op de valreep verliezen met het kleinst mogelijke verschil went nog 
steeds niet. Ik heb het verslag van de vorige wedstrijd (tegen Spijkenisse) er nog eens op nageslagen, maar het 

is bijna griezelig om te zien hoeveel overeenkomsten met die wedstrijden zijn te noteren. 

Allereerst de hatelijke uitslag, ten tweede de beslissing in de laatste seconde van de wedstrijd, met dezelfde 

uitslag (remise) door dezelfde persoon (Lennard). Het heen en weer slingeren van de kansen en er waren nog 

meer overeenkomsten. Maar laat ik bij het begin beginnen. Deze keer bleef Adel in de kleedkamer achter en 
speelde Peter van Oevelen zijn tweede partij in het eerste. Dubbelschaak had 2 punten en wij 3. En aangezien 

onze doelstelling begint bij "behoud van de 2e klasse" was dit wel een wedstrijd die we eigenlijk moesten 
winnen. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor Dubbelschaak. Als teamleider had ik de spelers op het hart 

gedrukt niet te snel en ook niet zonder overleg met medespelers of teamleider akkoord te gaan met remise. En 
ik moet zeggen, net als bij de vorige wedstrijd, was er absoluut geen sprake van een gebrek aan vechtlust. 

Om 13:00 uur begon de wedstrijd en toen ik een halfuurtje later de zaal betrad stond er al flink wat in brand. 

Stellingen bij Rik, Piet en Jacques voorspelden weinig remises. Mark greep een beetje mis in de opening 
waardoor hij wat passief kwam te staan (weer een overeenkomst met de vorige wedstrijd). Joop had een 

stelling waarvan een beoordeling bijzonder moeilijk was. Lennard werd een beetje tot keepen gedwongen en 
ook Peter werd op een paar velden terug gedrukt. René leek wel een strategisch overwicht te hebben met het 
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loperpaar. Op zijn bord speelde het meeste zo'n beetje op de e- tot h-lijn zich af. Van Piet en Jacques was niet 
veel te zeggen. Jacques had een pion geofferd maar kreeg er heel veel compensatie voor. Hoe verder te gaan 

was wel de vraag. Bij Piet bleven bijna alle schaakstukken op het bord, Piet's koning in het midden en alles naar 

voren ... Zo'n strategie kan twee kanten op: je overloopt je tegenstander helemaal of de tegenstander vangt het 
allemaal op en komt dan achter de aanvallers. Louis van Gaal zou dat "tussen de linies" spelen noemen.  

Na ongeveer 2.5 uur spelen kwam Mark met de mededeling dat hij zag aankomen dat hij in een pot-remise 
eindspel terecht zou komen. Even later kreeg hij dan ook een remise aanbod. Maar omdat inmiddels op de 

meeste borden de balans wel een beetje naar de kant van onze bezoekers uitsloeg besloot hij een half uurtje te 

wachten en te kijken hoe het dan zou staan. Alleen bij Rik leek een voor ons gunstige uitslag aannemelijk. Een 
half uurtje later was er nog niet veel verandering in de stand, dus Mark bleef maar doorspelen... Potremise kan 

je tenslotte, bij normaal spel, ook niet verliezen. Joop had lang wat moeilijk gestaan. Zeker niet verloren, maar 
wel steeds heel erg oppassen dat hij niet in de fout zou gaan. Dat gebeurde dan ook niet en hij stuurde met 

vaste hand naar remise (0.5-0.5). De tijdnood zat er aan te komen en dat was het moment waarop Peter 
kraakte. Hij had zich net behendig uit de omklemming gewurmd en moest nog even een paar snelle zetjes doen 

voor de eerste tijdcontrole en gaf plots groot materiaal weg. Weg stelling, weg resultaat (0.5-1.5). Het is ook 

wel heel moeilijk om, na een paar jaar niet gespeeld te hebben, meteen weer op het niveau van de tweede 
klasse te kunnen meedraaien. Jacques kan er van meepraten, zijn eerste jaar was ook niet het makkelijkste. 

Maar goed, het is ook pas zijn tweede partij en het komt vanzelf wel een keer goed. Rene's strategische 
voorsprong verdampte langzaam. Remise was het hoogst haalbare. (1-2) Rik had inmiddels materiaal veroverd. 

Een kwaliteit tegen twee pionnen. Helaas bleek het niet genoeg voor de overwinning en moest hij genoegen 

nemen met remise (1.5-2.5). Dat we het echt moeilijk gingen krijgen werd duidelijk toen bij Piet de stelling 
helemaal instortte. Piet's koning probeerde nog het hele bord over te steken om aan mat te ontkomen.  

Ondertussen werd hier en daar ook materiaal geplukt en toen de koning niet meer verder kon (Frans Halsema 
en Jennie Arean zongen het al: "Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waarnaartoe") legde Piet de koning 

om (1.5-3.5). Toch begon hier de hoop weer wat terug te komen want op de overgebleven borden waren de 
kansen helemaal gekeerd. Lennard was heel koeltjes en diep rekenend langs de rand van de afgrond geglipt en 

had ondertussen wel 2 pionnen gesnaaid. En nu waren de grootste problemen voorbij en stond hij plots gewoon 

die 2 pionnen voor!!! Mark had zijn tegenstander een beetje in slaap gesust en die werd opeens met een harde 
klap wakker toen het te laat was .... heel scherp rekenend bleek ook bij Mark een gewonnen stelling op het bord 

te staan. En Jacques ... hij had zijn overwicht een beetje laten glippen, maar vond een tweede adem. Hij kwam 
heel dicht bij de overwinning.  Maar zijn tegenstander kon de laatste pion van Jacques afruilen waardoor er een 

eindspel ontstond van Paard+Loper tegen Loper+pion. Remise dus (2-4). Mark maakte even later de 3-4. En nu 

ging iedereen dus bij Lennard kijken ... hij speelde vol voor de winst, maar liet op een ongelukkig moment een 
kleine combinatie toe waardoor hij een belangrijke pion verloor. Om toch nog op winst te kunnen spelen ruilde 

Lennard de dame tegen een toren en een paard. Maar hoe hij ook probeerde, de dame van zijn tegenstander 
had zoveel schaakjes dat er niet aan te ontkomen viel en alhoewel Lennard nog twee keer zetherhaling uit de 

weg ging moest hij wederom als laatste berusten in remise, met de nederlaag van het team als gevolg. Precies 

hetzelfde als tegen Spijkenisse. 

Wederom was er niets aan te merken op de strijdlust. Het wordt nu wel tijd om een paar punten te pakken. 16 

december is HMC Calder 2 aan de beurt. Het is jammer voor de mannen van Pierre Smeets, maar nu zijn we 
echt boos ..... 

Timmermans , M.A. (Mark)  2397 Jansen , G.A. (Guido)  2148 1 - 0 

Wilde de, R. (Rik) 2128 Meijden van der, M.C.M. (Martien)  2066 ½ - ½ 

Boer den, L. (Lennard)  2117 Lange de, J. (Job)  2244 ½ - ½ 

Krul , R.V. (Rene)  2177 Burg , B. (Brent)  2168 ½ - ½ 

Pluymert , P.W. (Piet)  2012 Boll , P.A.I.M. (Peter)  2144 0 - 1 

Jong de, J. (Joop)  1983 Luijpen , M.J. (Michiel)  1952 ½ - ½ 

Oevelen van, P. (Peter)  1952 Meurs van, R. (Rob)  2109 0 - 1 

Hennekes , J. (Jacques)  1963 Stee van der, M. (Michel)  2022 ½ - ½ 

SCD: 2091 Dubbelschaak ‘97 2107 3½-4½ 
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D1 haalt het net niet: Spijkenisse-Dordrecht: 4.5-3.5 
Published on Sunday, 05 November 2017 10:41 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 32 

De derde wedstrijd van ons eerste stond in het teken van een regio ontmoeting. Schaakvereniging Spijkenisse 

was gastheer in de Boekenberg in het centrum van de grootste stad op Voorne-Putten. Sinds lange tijd hebben 
Spijkenisse en Dordrecht een heel goede band. 

Niet in het minst omdat er altijd een groot contingent Spijkenissenaren hielpen met de organisatie van de 
Snelschaak Marathon. Daarnaast hebben sommigen van onze 1e tiental-spelers nauwe banden met Spijkenisse. 

Rik en Iwahn speelden er, Mark en Lennard hebben er veel vrienden en velen van ons speelden er verschillende 
toernooien waaronder het jaarlijkse RSB senioren toernooi. Vanwege studieverplichtingen kon Rik niet tegen z'n 

oude cluppie uitkomen. We hadden al een paar weken geleden geprobeerd zijn wedstrijd vooruit te laten spelen 

(zonder te melden dat het om Rik ging natuurlijk), maar dat bleek te lastig te organiseren te zijn. Omdat ook 
Peter niet beschikbaar was hadden we Iwahn gevraagd zijn tweede wedstrijd voor het eerste te spelen. 

Dat het een moeilijke wedstrijd zou worden wisten we natuurlijk al van te voren. Spijkenisse had de volle winst 
uit twee wedstrijden behaald en had een flinke hoeveelheid ELO punten meer om op de borden te leggen. Maar 

het werd een heel spannende middag, waarin de kansen verschillende keren leken te wisselen, dan weer in het 

voordeel van Spijkenisse, en dan weer meer richting Dordrecht en zo ongeveer de laatste zet van de dag was 
bepalend voor de einduitslag. Spannender kon het eigenlijk niet worden. Dan is het best wel even lastig op te 

moeten accepteren dat we met lege handen bleven staan. Toch was ik als teamleider zeker tevreden. Er is heel 
erg hard doorgevochten om een beter resultaat te behalen, er zijn geen grote blunders of te makkelijke remises 

afgeleverd, er zijn mooie partijen gespeeld en deze keer bleef vrouwe Fortuna op haar stoel zitten en hielp 

Spijkenisse misschien iets meer dan Dordrecht. 

Het begon allemaal redelijk rustig en na een uurtje spelen leken alle partijen, met uitzondering van die van Piet, 

op twee boksers die de eerste ronden een beetje om elkaar heen cirkelden en elkaar aftastten. Alleen bij Piet 
waren er al wat slagen gewisseld: hij had een pion geofferd tegen een ontwikkelingsvoorsprong. Een klassieke 

vraag ... wat is meer waard? Na twee uur was er nog niet veel meer gebeurd, maar hadden de Spijkenissenaren 
toch wel op verschillende borden het initiatief een beetje gepakt. Mark stond minder tegen Matej Guid (2335), 

Piet had zijn ontwikkelingsvoorsprong niet te gelde kunnen maken en leek nu gewoon een pion achter te staan, 

Lennard, Rene, Jacques en Iwhan stonden min of meer gelijk. Positieve uitzondering was Joop die op het laatste 
bord tegen Wilmar Meijer (2050) een voordeeltje had ontwikkeld en die in een ijzeren vuist leek te hebben. 

In die omgeving kwamen de Dordtse supporters weer langs: Anton, Victor en Henk en even later ook Johan 
kwamen hun team aanmoedigen. Dat is toch altijd wel heeeeel erg leuk voor spelers. Meestal zijn de gastheren 

stomverbaasd ... uitpubliek bij een schaakwedstrijd? Maar Spijkenisse kende ons en de bar was dus goed 

voorzien. 

Toch was het niet een signaal voor een puntenmachine om op gang te komen. In tegendeel zelfs. De eerste 

uitslag die binnenkwam was die van Adel, die op bord 1 tegen Ricardo Klepke (2229) speelde (0.5-0.5). Piet had 
inmiddels een tweede trukendoos gevonden en had weer initiatief kunnen ontwikkelen. In een uiterst 

gecompliceerde stelling, waarbij hij inmiddels een kwaliteit en een pion achterstond moet tegenstander Daniel 
Zevenhuizen (2151) heel nauwkeurig spelen om niet pardoes te verliezen en sommige optimistische 

Dordtenaren zagen in de wandelgangen opeens een mooie toekomst voor de stelling van Piet. Een zet was 

echter genoeg om de partij helemaal op slot te gooien, en alhoewel die niet heel erg makkelijk te vinden was, 
hield Daniel het hoofd koel en maakte het snel af ... (1.5-0.5). Iets later kwam het abrupte einde van de partij 

van Rene tegen Maurits van der Linde (2143). In een stelling waarin velen hem een klein voordeel toedichtten, 
kwam na een torenruil pardoes de zet De7 (met een toren van Rene op e8). Omdat de dame niet genomen kon 

worden vanwege mat achter de paaltjes was de partij meteen uit (2.5-0.5). Van het vermeende kleine 

voordeeltje voor Rene voor deze desastreuze zettenreeks, was volgens Rene zelf overigens geen sprake. Zijn 
pionnen stonden op de verkeerde kleur. Zo zie je maar weer...al die stuurlui aan de wal... 

Maar ondanks deze stevige achterstand begon er toch wel wat te gloren. Joop had zijn ijzeren vuist nog ietsje 
vaster dichtgeschroefd, Mark was zijn openingsachterstand te boven gekomen en begon een stevige greep op 
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de stelling te krijgen, Lennard had met subtiel spel Tony Zhang (2199) in het nauw gedreven en een pion 
afgesnoept en Jacques bleef actief spelen tegen Desiree Hamelink (2146). Iwahn speelde al de hele partij een 

verschrikkelijk ingewikkelde partij tegen Jordy Lahaye (2102). Het leek een kruitvat waar beide spelers steeds 

met kaarsen even inkeken om te zien of alles er nog wel in lag. 

Na nog een tijdje spelen brak Joop door de defensie van zijn tegenstander. Het punt dat al zo lang in de maak 

was, was een feit (2.5-1.5). Een aantal uitslagen viel nu in rap tempo. Eerst maakte Jacques zeer verdienstelijk 
remise. In een flits dachten sommigen zelfs dat hij nog even gewonnen stond, maar dat was wishful thinking (3-

2). Daarna kwam Jordy in tijdnood opeens sterk opzetten. Hij won een a-pion. Dit was voor Iwahn het teken om 

nog wat meer complicaties in de strijd te werpen en met succes, hij maakte gebruik van een penning over de b-
lijn en leek een paard te winnen. Gedwongen om nu ook te compliceren sloeg Jordy een pion en viel Iwahns 

dame aan. Die liet hem staan en viel in plaats daarvan Jordys dame aan .... Die moest weer een ander veld 
vinden .... snapt u het nog? Nee, nou de omstanders ook niet meer, maar het eind van het liedje was dat die 

dame toen opeens op een veld stond waarvandaan zij zoveel dreiging uitstraalde dat het opeens volkomen 
verloren was voor Iwahn. Ik denk niet dat een van twee de spelers deze variant heeft gezien, maar zoiets wordt 

weleens stellingsgeluk genoemd. Waarmee ik overigens niets wil afdoen aan de partij van Jordy, het was een 

mooie fascinerende partij die helaas voor ons teleurstellend eindigde en waarbij met een heel klein beetje hulp 
van Vrouwe Fortuna ..... (4-2). De opdracht werd nu wel zwaar. Mark manoeuvreerde zich, na een subtiele 

pionwinst, heel bedachtzaam naar een toreneindspel met een pion meer. Een technisch lastige winst, maar wel 
een die bij Mark in goede handen was. Lennard had Tony inmiddels 2 pionnen afhandig gemaakt maar met 

allebei een dame en maar beperkte bescherming van de koning werd dat een heel lastige opgave. Na een lange 

zit haalde Mark de winst alsnog binnen (4-3) en hoe Lennard het ook nog probeerde, het zat er echt niet in. Pas 
na een lange strijd berustte hij in remise en was de nederlaag van Dordrecht 1 een feit (4.5-3.5). 

Het was een zeer enerverende wedstrijd, gespeeld in een bijzonder goede sfeer tussen spelers en tussen de 
supporters in de barruimte. Het team heeft er werkelijk alles aan gedaan om een beter resultaat te behalen, 

maar er valt echt niemand iets te verwijten. Tegen deze sterke tegenstander verliezen is geen schande en het 
geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden in deze landelijke tweede klasse. 

Klepke , R.M. (Ricardo)  2229 Omearat , A. (Adel)  2256 ½ - ½ 

Guid , M. (Matej)  2335 Timmermans , M.A. (Mark) 2397 0 - 1 

Zhang , W. (Tony)  2199 Boer den, L. (Lennard)  2117 ½ - ½ 

Linde van der, M.C.A. (Maurits)  2143 Krul , R.V. (Rene)  2177 1 - 0 

Zevenhuizen , D.J. (Daniel)  2151 Pluymert , P.W. (Piet)  2012 1 - 0 

Hamelink , D. (Desiree)  2146 Hennekes , J. (Jacques)  1963 ½ - ½ 

Lahaye , J.J. (Jordy)  2102 Apon , H. (Iwahn)  1950 1 - 0 

Meijer , W.M. (Wilmar) 2050 Jong de, J. (Joop)  1983 0 - 1 

Spijkenisse: 2169 SCD: 2107 4½-3½ 

 

Beker avontuur D1 dit jaar kort en niet al te krachtig. Verlies in Zoetermeer 
Published on Thursday, 26 October 2017 16:53 | Written by Adri Timmermans |  |   

Het bekerteam van ons eerste heeft het in de eerste ronde moeten afleggen tegen Promotie 1 uit Zoetermeer. 
Een ietwat verzwakt team moest opboksen tegen een te grote overmacht en werd met 3-1 verslagen. 

Het team van Dordrecht, dat bestond uit louter oud- of toekomstig Zwijndrechtenaren, was zeker niet kansloos 

maar, zoals dat bij een overmacht aan ELO-punten wel vaker gaat, ging aan het eind van de avond de druk wel 
tellen. Mark speelde op bord 1 met wit tegen Rachid Schrik en hij speelde een Siciliaan waarbij hij de pion op d6 

steeds onder druk hield. Veel leek er niet aan de hand te zijn, maar het kleine voordeeltje wordt met vaste hand 
naar een overwinning gevoerd. (0-1). Lennard had een redelijk vastgeschoven stelling, maar kwam steeds meer 

onder druk. op een gegeven moment stond zijn loper begraven op a8 en alle lege velden op de diagonaal 

waarnaar de loper eventueel kon schuiven werden bestreken door stevig gefundeerde pionnen. Met zo'n 
moeilijke stelling en geen tijd meer (speeltempo is hoogst ongelukkig: 1 uur 50 minuten + 5 seconden per zet 

voor de hele partij) brak zijn tegenstander door en moest Lennard opgeven (1-1). In een vluchtige analyse leek 
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het er op dat er nog een studie-achtige remise variant in heeft gezeten, maar nadere analyse zal dat eventueel 
nog moeten uitwijzen. Op het derde bord speelde nummer drie van het Jeugdteam dat zo'n 12 jaar geleden, 

onder de vlag van Sliedrecht, furore maakte in de Nederlandse jeugdcompetitie: Roland van Keeken. Zijn 

tegenstander was ook een leeftijdgenoot: Maarten van Zetten, die alle spelers ook nog uit die tijd kennen.  

Roland was het laatste klaar, dus ik zal zijn partij behandelen na 

de partij op bord 4: Daar speelde ikzelf mee omdat er nog een 
invaller nodig bleek. Tegen Ben Ahlers kreeg een Catalaan te 

verwerken. Hij schrok een beetje toen hij mijn naam had gezien 

op het vel met de opstelling, omdat hij een aantal jaar geleden 
nogal hardhandig naast het bord was gezet door een 

Timmermans. Kan je nagaan hoe opgelucht hij was toen hij mij 
achter het bord zag zitten. Het ging eigenlijk best wel aardig en 

na 12 zetten was er een stelling op het bord ontstaan waarmee ik 
, zonder mij te hoeven schamen, remise kon aanbieden. Immers, 

ik had een forse ontwikkelingsvoorsprong tegen een ietsjes 

mindere pionstructuur én mijnheer Ahlers heeft 210 ELO punten 
meer... Na enig nadenken wees hij mijn aanbod hoffelijk af en 

begon aan een langzame verbetering van zijn stelling. De 
ontwikkelingsvoorsprong verdween en toen bleef alleen nog een 

slechtere pionstructuur over. Even leek het erop alsof ik de 

remise haven kon bereiken, maar ik liep net voor die haven aan 
de grond (2-1). Dan de partij van Roland: Een spannende Franse 

partij, waarbij het heel lang gelijk opging. Toch moest Roland op 
een paar kleinigheden letten en toen dat een beetje misging was 

Maarten achter de stelling van Roland te vinden.  

Vanaf dat moment ging het van kwaad tot erger. Nergens ontstonden er nog tegenkansen en werd de eindstand 

op 3-1 bepaald. Er is maar een conclusie te trekken. Ze waren gewoon te sterk. 

Promotie 2119 Dordrecht 2074 3 - 1 

CM Rachid Schrik 2087 IM Mark Timmermans 2394 0 - 1 

FM Bernard Bannink 2202 Lennard den Boer 2089 1 - 0 

Maarten van Zetten 2135 Roland van Keeken 1972 1 - 0 

Ben Ahlers 2052 Adri Timmermans 1842 1 - 0 

 

Eerste Team speelt gelijk tegen 
Amstelveen. 
Published on Tuesday, 10 October 2017 14:25 | Written by Adri 

Timmermans |  |  | Hits: 62 

Afgelopen zaterdag speelde het eerste team de tweede ronde tegen 

Zukertort Amstelveen 2, door een dubbele boeking van de Crabbehoeve nu 
in het mooie Postiljon. Externe WL Hans de Boer kon dat nog tijdig regelen, 

waarvoor dank. Op papier een heel moeilijke tegenstander waartegen we 
vooraf hadden getekend voor een gelijkspel. Het team kwam met een aantal 

invallers en dat gaf ons bijzondere kansen. En gezien het wedstrijdverloop, 

werd na afloop het gelijke spel wel haast als een nederlaag ervaren. 
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Helaas was ik er als team-captain niet bij vanwege werkverplichtingen. Maar ik werd op de hoogte gehouden 
door Hans en Mark. Het uitwijken naar een andere locatie was even extra lastig voor de organisatie, maar voor 

de spelers was het prima. Na een goede start en voorspellingen die varieerden van 4.5-3.5 en 5.5-2.5 leek het 

een heel mooie dag te worden. Maar ja, soms zit het mee, en soms niet! Op het moment dat het 4-2 stond 
glipte de overwinning ons uit handen. Het verslag van Zukertort geeft het ook goed weer. 

Maar nadat de bittere smaak is weggespoeld, blijft over dat we met 3 punten uit 2 wedstrijden er in ieder geval 
heel redelijk voor staan. Alles om voor te spelen. Dan hieronder de detailuitslagen: 

Dordrecht Zukertort Amstelveen 2   

Omearat , A. (Adel)  2261 Roosendaal , E.M.M. (Eric)  2018 ½ - ½ 

Boer den, L. (Lennard)  2089 IJzermans , G. (Gijs) 2105 ½ - ½ 

Wilde de, R. (Rik) 2170 Kutchoukov , D.V. (Daniel)  1780 0 - 1 

Timmermans , M.A. (Mark)  2394 Bolhuis , R. (Ridens)  1999 1 - 0 

Pluymert , P.W. (Piet)  1999 Elgersma , O.J. (Onno)  1996 1 - 0 

Jong de, J. (Joop)  1981 Schoonackers , J. (Jeroen)  2038 0 - 1 

Hennekes , J. (Jacques)  1953 Kleuver de, E.E. (Esther)  2012 ½ - ½ 

Oevelen van, P. (Peter)  1969 Helsloot , J.S. (Jan)  1960 ½ - ½ 

 
 

Vliegende start eerste team: PION uit Groesbeek platgewalst 6.5-1.5 
Published on Sunday, 17 September 2017 20:13 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 163 

Afgelopen zaterdag 16 september was het dan eindelijk weer zover. De aftrap van de schaakcompetitie, na een 

stop van 4 maanden en 10 dagen, was een feit. Eerst een maandje bijkomen van een heel seizoen. Dan weer 

wat inspelen, een paar toernooitjes en dan de samenstelling van een nieuw eerste team. Berend, na heel veel 
jaren vertrokken, een aantal nieuwe leden en leden die vanaf dit jaar bij SC Dordrecht spelen, een nieuwe 

externe wedstrijdleider. Het is allemaal voorbereiding voor het echte werk. 

September is natuurlijk vaak het seizoen van de nazomer, het warme weer, het terugdenken aan die lange 

mooie zomer die begon zowat in mei. Niets van dat al voor ons dit jaar. Guur, koud en vooral heel erg nat. En 

dan ook nog eens helemaal naar Groesbeek in Gelderland en vroeg beginnen....De natte zomer had inmiddels 
bij ons al één slachtoffer gemaakt. Adel, die we op het tweede bord achter Rik hadden geplaatst, meldde zich op 

vrijdagavond af met griep en koorts. Gelukkig was Iwahn bereid om, op die korte termijn, zijn plek in te vullen 
en aldus vertrokken we voor onze eerste wedstrijd. 

De klasse waarin wij zijn ingedeeld, 2D, is geen gemakkelijke, en het is absoluut een vereiste dat we punten 
pakken tegen de zwakkere broeders uit de klasse. Pion (de naam staat voor "Punten Is Ons Nevendoel", ja, je 

verzint het niet) is er daar één van. Voor zover je dan nog van zwakkere broeders kunt spreken natuurlijk.In de 

opstelling, die door de invalbeurt van Iwahn wat door elkaar was gehaald, maakte Joop de Jong zijn debuut en 
bezette Piet bord 2. Ook PION had wat personele problemen en als gevolg daarvan trof Piet op dat tweede bord 

ook een speler die normaal gesproken aan een van de lagere borden plaatsneemt. 

Om twaalf uur werd het seizoen in gang geschoten en begon een mooie schaakmiddag. De meeste partijen 

begonnen rustig, met uitzondering van bord 7 waar Jacques als Usain Bolt uit de startblokken schoot. Voor de 

oppervlakkige kijker leek het even of hij na een half uurtje al een stuk voor kwam. Dat was toch echt niet waar, 
maar hij had een stelling waar wat mee aan te vangen viel. Rik speelde op bord 1 en had in de opening een 

pionnetje meegenomen en het loperpaar behouden. Probleem was echter om tot ontwikkeling te komen. Piet 
greep naar het vertrouwde Jansen systeem en zette zijn tegenstander mooi helemaal vast. Mark speelde op 3 

een heel open partij waarbij beide spelers vol voor de gladiolen gingen. Niets van een rustig aftasten, elkaar vol 
in de haren.... Lennard speelde op bord 4 tegen Luuk de Ruiter, die in de ontmoeting twee jaar geleden ook 
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Lennard trof. Toen met zwart. De strijd ging gelijk op, maar ik had toch de indruk dat Luuk het spannender 
vond dan Lennard. Hij zat steeds zo te wiebelen en te schuifelen dat na een aantal uren de tafel en de spelers 

bijna een kwart slag waren gedraaid ten opzichte van de rest van de spelers. Op bord 5 speelde Rene Krul ook 

een heel open partij. Veel stukken bleven aan de randen van het bord staan maar bedreigden elkaar op afstand. 
Om de strijd gaande te houden offerde de PIONier een kwaliteit tegen een pion waarmee de volgende fase in 

die partij begon. Iwahn kreeg op bord 6 een Najdorf te verwerken, waarbij ikzelf wat lichte twijfel had. Iwahn 
kent de opening een stuk beter en wist dat het veelal schijn was. Joop kwam slechts langzaam op gang. De 

opening leek licht in het voordeel van de tegenstander te zijn, maar er was nog niets dramatisch gebeurd. 

Opvallend was dat alle partijen lang duurden en op de meeste borden ontstond wel enige tijdsdruk, gelukkig 
vaker bij de gastheren dan bij ons. 

De eerste uitslag viel door tijdsoverschrijding van Marks tegenstander in een stelling waarbij Mark misschien het 
betere van het spel had, maar er nog een hoop voor te spelen was. Maar ja, als de tijd op is.... (1-0). Vlak 

daarna werd de stand gelijkgetrokken. Iwahn had de stelling helemaal gelijkgetrokken maar beging een 
afschuwelijke misgreep die een volle toren kostte (1-1). Heel jammer, want hij verdiende toch wel een 

gelijkspelletje. Daarna bleef het weer een poosje stil. Jacques had gewerkt aan zijn stelling, waarbij hij niet 

dacht aan de zenuwen van de toeschouwers. Die toeschouwers waren inmiddels aangevuld met Anton de 
Maertelaere en Victor van Blommestein.  

De partij had ook best nog wat langer kunnen duren als Michel Auwens niet plots een vol stuk weggaf. Daarmee 
was de partij ook meteen over (1-2). Joop had inmiddels een gelijke stelling bereikt en forceerde met een diep 

doorgerekende zettenreeks een pionwinst, een algemene afruil en een beter staand eindspel. En laat dat dan 

maar aan Joop over... met vaste hand werd de 1-3 binnengehaald.  

Lennard had in het middenspel langzaamaan de regie van het spel in handen genomen. Na een lastig te taxeren 

zettenreeks in het middenspel had hij het loperpaar en daarmee ook het beste van het spel. En langzaam, maar 
heel zeker dwong hij zijn tegenstander tot overgave. Hiermee was het eerste matchpunt binnen en de uitslag 

beloofde nog veel groter te worden. René neutraliseerde de compensatie die zijn tegenstander had voor de 
kwaliteit en temde de aanvalskansen. Steeds meer ruilen en ondertussen hier en daar nog een pionnetje 

meenemen. Het werd zijn tegenstander op een gegeven moment te veel en toen er echt niets meer in zat gaf 

hij op (1-5). Inmiddels had Rik eindelijk de ontwikkelingsproblemen opgelost zonder zijn pluspion prijs te geven.  

Nu kon hij zich op het afmaken concentreren. Dat bleek een kwestie van tijd en rond half zes gaf ook deze 

tegenstander op (1-6). Nu zat alleen Piet nog. Veel materiaal op het bord, met ook veel vastgeschoven pionnen. 
Piet had duidelijk het beste van het spel, en volgens vele stuurlui die langs de kant stonden had Piet ook reële 

winstkansen. Maar een breekplan kon Piet toch niet vinden. Zeker niet omdat hij geen risico's wilde nemen en 

na vele, vele zetten berustte Piet in remise. Ik weet zeker dat hij, als het 4-3 voor PION had gestaan, had 
doorgespeeld en, naar mijn bescheiden mening, ook gewonnen. 

Zo eindigde een wedstrijd in een klinkende overwinning! De terugreis verliep dan ook voorspoedig en in een 
goede stemming. Laat het eerste een voorbeeld zijn voor de overige teams. 

Bons , J. (Jasper)  2177 Wilde de, R. (Rik) 2170 0 - 1 

Wijnhoven , T.L.M. (Theo)  2029 Pluymert , P.W. (Piet)  1999 ½ - ½ 

Schoonenberg , O.P.J. (Olav)  2192 Timmermans , M.A. (Mark) 2394 0 - 1 

Ruijter de, L. (Luuk)  2210 Boer den, L. (Lennard)  2089 0 - 1 

Molenkamp , W. (Wim) 2036 Krul , R.V. (Rene)  2170 0 - 1 

Veenstra , W.M. (Wopke)  1959 Apon , H. (Iwahn)  1859 1 - 0 

Auwens , M. (Michel)  1833 Hennekes , J. (Jacques)  1953 0 - 1 

Dickmann , T. (Thomas) 1991 Jong de, J. (Joop)  1981 0 - 1 
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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) 
 

Tweede team verliest dik van Shah Mata (1,5-6,5) 
Published on Wednesday, 29 November 2017 18:12 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 56 

Dinsdagavond 28 november heeft het tweede team van Dordrecht een fikse nederlaag geleden. Al om 22.15 uur 

(echt waar: kwart over tien) waren alle partijen gespeeld. 5 nederlagen werden geleden en 3 remises gehaald. 

Er was sprake van een unieke off-day. 

Het begon ermee dat dat al heel snel, voordat het eerste speeluur om was, Jan Willem Versloot en Peter van 

Oevelen hun partij moesten opgeven. Jan Willem realiseerde zich te laat dat zijn gespeelde opening direct tot 
verlies leed. Peter had een black-out waarbij hij zelfs een schaak overzag, waardoor hij materiaal moest 

verliezen. Daarna kwamen er remises van Sander Vogelesang en Victor Koppelaar. Ook Ton Slagboom boekte 
aan het eerste bord remise, tegen dezelfde tegenstander met exact dezelfde opening als 6 jaar geleden. 

Daarmee was het positieve nieuws afgelopen. Hans Berrevoets en Marcel Pluijmert verloren vrij kansloos. Tot 

overmaat van ramp verloor ook Johan van de Griend na huizenhoog gewonnen te hebben gestaan. 

Hopelijk gaat het in het nieuwe jaar beter met het tweede team. Anders dreigt een roemloze degradatie naar de 

tweede klasse. Gelukkig zijn er nog 4 wedstrijden te spelen. Hopen dus op betere tijden. Captain Johan v.d. G. 

Naschrift: De team (wan)prestatie TPR van amper 1600 is historisch laag. Alleen dezelfde nederlaag ooit tegen 

Messemaker-2 was slechter. En laat dat nou onze volgende tegenstander zijn, wel het 3e... Na de wedstrijd 

zocht de teamleiding steun bij de vele fijne collega's aan de bar. Externe WL Hans zal nog een passende 
strafexpeditie verzinnen en om captain John van het 3e te vragen 'mental coach' te worden is waarschijnlijk ook 

niet het allerslimste. De ontreddering was groot. 

Zoals Johan al aangaf moet het gaan gebeuren in het nieuwe jaar: Maandag 8 januari te Gouda. De 

Schapenkoppen kunnen niet anders als daar de Kaaskoppen te verslaan. Supporters welkom! Coach Ton (nog).  

 

Dordrecht 2 verliest van SO Rotterdam 2 
Published on Thursday, 09 November 2017 13:38 | Written by Johan v.d. Griend |  |  | Hits: 9 

Woensdagavond 8 november speelde het tweede team van Dordrecht tegen SO Rotterdam 2. Deze club heeft 
momenteel een tijdelijk onderkomen gevonden in een kantoorgebouw in Capelle a/d IJssel. Hoewel de 
ontvangst uiterst vriendelijk was, is het eigenlijk voor een roemruchte club als SO Rotterdam niet een 
omgeving, die aantrekkelijk is om bijvoorbeeld nieuwe jonge leden aan te trekken. Binnenkort gaan ze 
verhuizen naar een hopelijk betere locatie. 
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Het tweede team van SO Rotterdam bestaat grotendeels uit oude rotten, die vaak al meer dan 30 jaar op KNSB-
niveau gespeeld hebben.  De coach van ons tweede team, Ton Slagboom, had een creatieve opstelling bedacht 

om deze ervaren spelers te bestrijden. Doel was om aan de hoogste borden wat remises te behalen en vooral te 

scoren aan de lagere borden. Dat laatste is gelukt. Aan de borden 5-8 werd 2.5 gescoord. Aan de eerste vier 
borden werd echter slechts een half punt gescoord. 

Ton Slagboom had zichzelf aan bord 1 gezet. Zijn tegenstander, Michel Besseling, kon langzaam maar zeker het 
verkregen positioneel overwicht tegen een geïsoleerde pion op b4 opbouwen. Later gaf Ton aan dat hij i.p.v. 

een blunder (Dc4) met Ta3 remise had kunnen bereiken. Het was zijn eerste nederlaag met wit in 11 jaar voor 

het tweede, toen tegen Andrej Pietrov. 

Jan Willem Versloot aan bord 2 speelde tegen Cor de Zwart. Hij verloor in een paard-loper eindspel met een 

pion minder, waarin de loper sterker bleek. Na afloop baalde Jan Willem van het feit dat hij een kans gemist had 
op een eindspel met een gelijk aantal pionnen aan beide kanten, waarin de kansen op remise een stuk groter 

waren. 

Hans Berrevoets haalde remise aan het derde bord tegen Henny Versteeg. Hij was als eerste klaar. Na overleg 

net de coach werd het remiseaanbod van zijn tegenstander aangenomen. 

Aan het vierde bord speelde Marcel Pluijmert tegen Marc Schroder. In het middenspel verloor Marcel de 
kwaliteit. Het leek erop dat hij kans had op een vesting. Zoals het ging kon Marcel het tij niet meer kon keren. 

Toen hij dreigde een loper te verliezen gaf hij op. Opmerkelijk was na afloop dat zijn tegenstander dat niet 
direct gezien had. De stelling was echter zodanig dat de uitslag desondanks wel vast stond. 

Aan bord 5 speelde Ben Sitton tegen Marius Strijdhorst. In het middenspel verloor Ben een stuk tegen weinig 

compensatie. Na nog een stukverlies bleef Ben knokken met zijn pionnen, maar moest terecht opgeven. Zijn 
tegenstander was gewoon beter in deze partij. 

Victor Koppelaar kreeg aan bord 6 van zijn tegenstander, Frans Vreugdenhil, de doorschuifvariant in het Frans 
voorgeschoteld. Het werd een scherpe partij, waarin erg nauwkeurig moest worden gespeeld. Na wat 

slordigheden over en weer kon Victor definitief voordeel bereiken. Een poging van zijn tegenstander om via een 
ogenschijnlijk tijdelijk paardoffer voordeel te behalen faalde, waardoor Victor een stuk voor kwam. Het duurde 

nog even voordat de kansen op eeuwig schaak uit de stelling werden gehaald. Het punt was toen voor Victor. 

Johan van de Griend speelde tegen Cor Treure. Hij heeft de gehele partij beter gestaan. Toen hij door een 
vorkje een stuk won, gaf zijn tegenstander op. Johan kreeg nog wel tijdens de partij een waarschuwing van de 

wedstrijdleider, omdat onbedoeld zijn telefoon een tingeltje gaf. Zijn tegenstander twijfelde of hij daar in het 
belang van het team iets van moest zeggen, ook omdat hij niet op de hoogte was van de reglementen. De 

wedstrijdleider gaf aan dat een waarschuwing hier op zijn plaats was. De partij werd daarna sportief voortgezet. 

Moraal: altijd dubbelchecken of je mobiel echt uit staat. 

Sander Vogelesang heeft aan het achtste bord remise gespeeld tegen Gerrit Markus. In het middenspel kon 

Sander een pion winnen. Hij bereikte daarmee een zeer goede stelling, die wellicht tot winst had moeten leiden. 
Sander overzag echter een eeuwig-schaak-mechanisme waardoor de remise onvermijdelijk was. 

Conclusie: 

Het gezegde luidt: het kan verkeren. Vorig seizoen werd het tweede team bijna kampioen. In dit seizoen 
gingen eerste twee wedstrijden verloren tegen sterke tegenstanders. Het is nu zaak om de volgende wedstrijden 

beter voor de dag te komen om niet in degradatiegevaar te komen. 

Johan van de Griend, teamleider. 



RSB Beker al afgelopen 
Published on Wednesday, 08 November 2017 10:48 | Written by Ton Slagboom |  |  |  | Hits: 2 

Dordrecht is wederom in de 1e ronde uitgeschakeld, nu door onze buren uit Papendrecht. Beide hadden een 
sterk team met een ELO boven de 1900 opgetrommeld, zodat een gevecht rond de 2-2 verwacht werd. De 

matadoren, met aan Dordtse kant liefst 3 debutanten, stelden de toeschouwers niet teleur. Uiteindelijk besliste 1 

fout aan onze kant de spannende wedstrijd. 

Kopman Peter van Oevelen kon het niet bolwerken tegen de sterke Peter Kuypers. Die bestookte de zwarte 

koning met zijn loperpaar zodanig, dat Peter besloot 2 pionnen te geven. Inderdaad leken de 2 overgebleven 
stukken compensatie te geven, maar Peter vlocht plots een matnet in de stelling met een dubbele f-pion. Fraaie 

slotstelling, het 'liep gewoon bij wit' aldus Peter zelf. 

Roland van Keeken speelde een puike partij tegen de bij ons ook zeer bekende weinig spelende Teus Dekker. 
Op het moment dat hij zijn damevleugel pionnen naar de overkant kon brengen, gaf hij met Kb4?? pardoes een 

pion weg. De resterende vrije a-pion was te weinig voor de winst, al vond onze IM Mark na afloop toch nog een 
goede poging. Maar ja, daarom is hij ook IM. 

Aan bord 3 was Marcel Pluymert aan het drukken tegen de witte koning in het centrum. Meinte Smink is echter 
een stabiele speler en meer als zetherhaling zat er dan ook niet in. 

Tot slot probeerde Sander Vogelesang zijn ELO plus te gelde te maken. Kees Brinkman is echter een hele taaie 

en nergens werd het evenwicht verbroken, zodat hier ook zetherhaling op het bord verscheen. 

Kortom, 1,5-2,5 verloren. Zeker geen schande en felicitaties voor Pascal. Toch spookte vannacht nog door het 

hoofd: Wat als Ronald..., wat zou er met snelschaak gebeurd zijn? Heeft uiteraard totaal geen zin, al is zeker dat 
de toeschouwers gesmuld zouden hebben bij zo'n toetje. 

Historisch weetje: De laatste 2 beker ontmoetingen wonnen we ook al niet met de teams: 

* 2003 : Arno Slagboom - Anton Mans - Joost Felkers - Cor Oliemans (laatste nu bij Pascal). 

* 2009 : Conchita Dwars (all time topscorer met 67%!) – Jan Willem Versloot - Adri & Henk Timmermans 

Coach Ton 

 

 

Dordrecht 2 verliest (weer) van Erasmus 
Published on Tuesday, 10 October 2017 15:29 | Written by Johan v.d. Griend |  |  | Hits: 116 

Maandag 9 oktober speelde het tweede team de eerste wedstrijd van het seizoen 2017-2018 in de RSB-

competitie tegen Erasmus 2. Vorig seizoen werd ook al tegen Erasmus 2 gespeeld en verloren met 3,5-4,5. Ook 

nu ging de wedstrijd verloren. Het werd 5-3 voor de gastheren, alwaar het wemelde van de oude bekenden. Een 
kort verslag per bord: 

Aan het eerste bord speelde Peter. Hij investeerde in een Siciliaanse opening een pion voor initiatief. Dat ging 
echter niet naar wens. Hij bleef een pion achterstaan terwijl het initiatief verdween na helaas een gemiste kans 

met Te1. Zijn tegenstander (Cas, vorig seizoen bord 1 remise tegen Ton) maakte het daarna bekwaam uit. 

Aan het tweede team speelde Ton tegen een oude bekende. Het werd zwaar keepen, maar na een te vroege 
opstoot van wit stond het bord in vuur en vlam. Pieter besloot daarop tot eeuwig schaak waarop het duo met 

veel wederzijds respect een biertje ging halen. 
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Aan het derde bord speelde Marcel. In het middenspel leek het alsof Marcel de betere kansen kreeg. Uiteindelijk 
werd het remise. Koning met h-pion tegen koning alleen, die ook op de h-lijn staat, is remise. Voor het publiek 

speelde Marcel nog door tot er een patsituatie ontstond. 

Ook Sander speelde aan het vierde bord remise. Lange tijd probeerde hij te drukken. In de eindstelling had hij 
zelfs een kwaliteit meer. Hij kon echter eeuwig schaak niet meer voorkomen. 

Victor leek aan het 5e bord een nederlaag te lijden na veel duw- en trekwerk. Zijn tegenstander speelde in een 
gewonnen stelling een vrijpion te snel op. Daardoor kreeg Victor de kans om zijn toren tegen een paard te 

offeren, waardoor een remisestelling ontstond. 

Hans verloor in de opening een pion. In ruil daarvoor kreeg hij wat vrijer spel, wat er uiteindelijk toe leidde dat 
hij de pion terugwon. De stelling was toen remiseachtig. Er werd ook tot remise besloten nadat Hans 

voorbeeldig overleg had gevoerd met onze coach. 

Johan kreeg de Zwarte Leeuw tegen zich. Het lukte hem echter goed deze te bestrijden. In het verre 

middenspel kon hij een pion veroveren, waardoor hij de overhand kreeg. Hij overzag bij het winnen van een 
tweede pion echter dat een zwarte loper van zijn tegenstander ineens gevaarlijk in het spel kwam. 

Waarschijnlijk was de stelling toen gewonnen voor zijn tegenstander. Door tijdnood kwam die echter in het 

nauw en nam hij genoegen met remise door herhaling van zetten. 

Ben kwam na een koningsgambiet optisch gezien wat moeilijk te staan. Op een gegeven moment kreeg hij een 

klassiek loperoffer op h7 te verwerken. Aanname 
zou dodelijk zijn. Ben kon nog wel een verdediging 

opzetten. Uiteindelijk was dat niet genoeg om de 

nederlaag te verhinderen. 

Samenvattend: 

Twee nederlagen en 6 remises leverden een 
terechte nederlaag op. Een valse start dus van de 

competitie. Er is echter nog niets verloren. Vorig 
seizoen verloren we ook van deze tegenstander en 

werden we uiteindelijk (bijna) nog kampioen.                   
Johan van de Griend, teamleider  

 Foto ‘courtesy’ coach Ton.  

 
 

Dordrecht 3 (RSB 1e klas) 
 

Drie teams in de 2e klasse (door John van de Laar) 
Published on Thursday, 16 November 2017 22:45 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 37 

Dordrecht heeft dit jaar, mede door de komst van de sterke spelers uit Zwijndrecht, drie teams verdeeld over 

alle 2e klassen van de RSB. Een luxepositie die ook wel wat vragen met zich meebrengt. Hoe zal het seizoen 
verlopen? Hoe maakt een wedstrijdleider van Dordrecht zijn keuzes voor de teamindeling? Hoe onderscheidt het 

Derde zich van de andere twee teams? 

 

Zo op het oog lijkt het Vijfde team in de zwaarste 2e klasse te zitten, met veel eerste teams die dit jaar willen 

promoveren. In Klasse 2B kan Dordrecht 4 met haar sterke topborden wellicht meedraaien voor het 
kampioenschap!? 
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Ons derde team heeft waarschijnlijk een evenwichtige romp waarmee we solide het seizoen door kunnen 
komen. Een nattevingerwerkanalyse over onze tegenstanders geeft vooraf een hoopvol beeld: PASCAL 1 met 

cracks als Oliemans en Dekker willen weer terug naar de 1e klasse, in de eerste ronde was dat onze 

tegenstander. Maassluis 1 kennen we van de voorgaande jaren toen ze net onder ons eindigden, maar we 
telkens moeizame wedstrijden tegen speelden. Dit jaar lijken ze wat sterker geworden. 3-Torens 1 tikte ons 

vorig jaar uiteindelijk vrij makkelijk weg, nadat we wat cadeautjes weggaven rond een uur of tien. Ook dit jaar 
geen makkelijke tegenstander. Shah Mata 2 kennen we ook van vorig jaar, van gelijke sterkte, ook dat team 

kijkt met een schuin oog naar de Eerste klasse. De twee promovendi Hoeksche Waard 1 en CSV 3 zullen het 

waarschijnlijk moeilijk krijgen. We spelen uit tegen S.O. Rotterdam 3, geen team dat meedoet om de prijzen, 
maar uit blijft het altijd lastig tegen dit team. 

 
“Noblesse Oblige”, dus willen we als Derde team voor het hoogste gaan. Met een promotie vinden we weer wat 

aansluiting met het Tweede en kunnen we volgend jaar wellicht de teams weer wat meer verdelen op 
speelsterkte, maar dat is koffiedikkijken. 

De eerste ronde speelden we thuis tegen titelkandidaat PASCAL 1. Om ons te onderscheiden van de andere 

twee teams hadden we vooraf bedacht om -net als bij het darten- ons team onder luide muziek op te laten 
komen met de zogenaamde “walk-on girls”. De “walk-on girls” zijn al geregeld, maar de individuele 

muzieknummers hebben we nog niet rond. John komt op met “Born Slippy” van Underworld. Henk heeft in al 
zijn bescheidenheid gekozen voor  Carl Orffs “Carmina Burana”, en Wouter gaat voor “No Mercy” van Racoons 

beroemde album “Liverpool Rain”. Suggesties voor de anderen zijn welkom. Ook zoeken we nog twee 

appetijtelijke “walk-on guys” bij de opkomst van Conchita. 
Het idee van de “walk-on girls” bij schaken bestaat al veel langer. Als dartsfan/teamleider was ik er jaren terug 

al mee bezig. Tot mijn geluk zag ik vorig jaar dat het idee nu serieus wordt opgepikt in de schaakwereld. Zie 
bijvoorbeeld “Magnus Carlsen: all you've ever wanted to know.” in de videogalerij van het TATA Steel-chess. 

Omdat we de muziek nog niet rond hadden, startten we de eerste ronde tegen kampioenskandidaat PASCAL 1  
 

Vooraf waren er allerlei speculaties over wie er dit jaar in het Eerste van PASCAL zouden spelen. 

Had Melvin zich aangemeld, waren er wat oude rotten teruggekeerd? Dat de topborden zwaar bezet zouden 
zijn, dat konden we wel verwachten. Uiteindelijk bleek PASCAL niet in haar sterkste opstelling, dat kwam erop 

neer dat we gelijkwaardig aan de wedstrijd begonnen. 
De eerste twee uur was er nog weinig van te zeggen, alleen aan bord 6 leek Henk het plots moeilijk te hebben 

tegen laatkomer/snelspeler Pattinama. Als een wervelwind zette de Papendrechtse zwartspeler zijn stukken 

midden op het bord en begon wild om zich heen te slaan. Aan de topborden werden in spannende stellingen 
puntendelingen voorgesteld. In eerste instantie kozen Victor en Arie voor doorspelen: 

 
Op bord 4 de partij van Arie van Heeren tegen Kees Brinkman na een Franse doorschuifvariant. Arie speelde 

verder en na 28 zetten viel eigenlijk al de beslissing in de partij. 

 
Laatste zet van wit 26. Pb5 Lxb5 27 ab5 Txb5 28 Ta7! met stukverlies of mat. De partij zou nog de hele 

avond duren. 

Victor nam ondertussen op aangeven van de teamleider genoegen met 

remise. Aan de topborden kwamen er sowieso nog meer puntendelingen naar 
boven: 

 

1. Adri Timmermans  (1842)      - Teus Dekker        (1934)    ½  - ½ 
2. Wouter de Bruin    (1790)      - Meinte Smink       (1884)   ½  - ½ 

3. Victor v Blommestein (1808) - Cees v Meerkerk (1814)   ½  - ½ 
 

Zeker niet bloedeloos, maar beide 

teams kozen in deze eerste ronde 
blijkbaar voor zekerheid in plaats van de tactiek van de verschroeide 

aarde. Aan bord 7 waren de verschillen zo klein, dat er voor beide partijen 
nauwelijks iets te halen viel.  

In de slotstelling zou de doorgewinterde eindspeltechnicus wellicht nog 
een voordeeltje voor wit zien in de geïsoleerde h-pion, een optimistische 

zwartspeler zou op zoek kunnen gaan naar een doorbraak op de 

damevleugel…  Koert Timmerman – John van de Laar ½  - ½ 



Wim speelde aan bord 5 tegen -wedstrijdleider, toernooiorganisator en watdiesmeerzij- Hans van de Beukel. 
De Franse partij werd na een enthousiaste opmars van de witte a-pion een strategische strijd op de 

damevleugel: “Na dameruil kreeg het initiatief doordat hij steeds zijn a-pion in de gaten moest houden. Na de 
druk op te voeren verloor hij de pion en kreeg ik een gewonnen stelling die ik rustig ( :) :) :) ) uit speelde. Ik 
heb heel tijd het gevoel gehad dat ik de partij in de pocket had.” Zoals Wim het hier beschrijft, zal niet iedereen 

het beleefd hebben, maar toch, het punt was vlot binnen. 
 

Rick keek met wit tegen een halfopen f-lijn aan. Hij schatte de positie op een cruciaal moment helemaal 

verkeerd in: “In deze positie was ik bang dat ik weggespeeld zou worden op de damevleugel…” 
Rick Jelier - Arie Speksnijder 

 
Hier speelde wit Pb3? Waarna zwart met Dame, Toren en Paard de 

koningsstelling kon binnenbreken. Met Pf3 had Rick waarschijnlijk zijn 
stukken hebben kunnen hergroeperen en de aanval gepareerd had kunnen 

worden.  Zwart speelde vakkundig zijn koningsaanval naar winst mede 

omdat Rick zijn stukken niet meer op tijd terug van de damevleugel kreeg.    

Arie van Heeren boog ondertussen zijn stukwinst om naar mat. Hierdoor 

kwamen we 4-3 voor. 20 zetten voor de partij binnen was wat de stand op 
een 4-3 voorsprong bracht.Aan bord 6 hoopten we wel, maar tegen zo veel 

trucjes van Jo Pattinama bleek Henk niet opgewassen. Einduitslag 4-

4. Beide teams hadden het idee dat ze goed waren weggekomen én dat er 
misschien toch meer in had gezeten. Aan het eind van het seizoen zullen we 

zien wat het uiteindelijk oplevert. 
 

DE TWEEDE RONDE In de tweede ronde tegen CSV begonnen we met de winst van Wim 

Jongeneel op Hans Blokland: “Mijn tweede partij was een Scandinavisch|Portugese variant waar zwart een 
pion offert, maar ik hem gelijk teruggaf. De strijd ging om de zwarte dame op d5. Sterk of toch een 
aanvalsdoel? De dame bleef er lang staan, maar langzamerhand werd ze ingesloten. Zwart werd gedwongen 
een loper te offeren voor 2 pionnen en daarna nog een kwaliteit.“Een partij vol initiatief voor wit en een 

comfortabele 0-1 voorsprong. 

 
Daarna duurde het tot 23.00 uur vrijdagavond voordat er maar iets aan de stand veranderde. In de Pirc werd 

het wel geprobeerd tussen Arie van Heeren en Harry Stroosma, maar wit kon het verschil niet maken. 
Helaas kwam Henk Timmermans in de problemen tegen een zeer gewiekste Rob Docter, waardoor we als 

teams op gelijke hoogte kwamen. (1½-1½) 

Adri Timmermans leek het verlies aan bord 6 goed te maken door met paard en wagen het middenterrein over 
te steken tegen Derk Brus. De damevleugel werd vastgezet en in het centrum werd opengebroken met als doel 

de vijandelijke koning. Ondertussen ging het onverwachts en pijnlijk mis aan het bord ernaast: 
 

John van de Laar – Rick van Roon: Hier speelde wit 19.De4?  

19.Td2 was een normale en veilige zet geweest in een gelijke stelling. Nu 
volgde 19...Lxh2+ 20.Kxh2 Dh5+ 21.Kg3 Dxd1(41, 0–1)  

Aan de andere kant van Adri speelde Wouter de Bruin een Franse partij. 
Het strijdplan was eenvoudig, centrum bezetten, stukken ontwikkelen en 

dan een aanvalsplan bedenken. Dat plan begon met h4. Jan ten 
Brinke reageerde direct met f5 waarna wit de keus had de stelling open te 

breken met en passant, waarmee een doorgeschoven Franse e-pion 

ontstaat. Wouter koos voor deze strategie, maar hij kwam in de problemen. 
Hij smokkelde een kwaliteit mee, maar hij raakte het initiatief volledig kwijt. 

De zwarte lopers leken oppermachtig en wit vluchtte net op tijd naar remise. 
 

Rick Jelier pakte direct zijn eerste kans in de partij. Perfect getimed en met een helder plan sneed hij zijn 

tegenstander af van welk tegenspel er ook maar in de verte mogelijk was. Met zijn winst kwamen we weer terug 
in de wedstrijd. Een Capellenaar had het over “een partij uit één stuk.” Een mooi compliment dat Rick zeker 

verdiend heeft. 



 
De tegenstander van Adri Timmermans probeerde nog binnen te dringen via een vleugel, maar na simpel 

neutraliseren met een toren op de rand, ging de zwarte aanvalsdrift gewoon verder. Met een 3-4 voorsprong 

kwamen we terug bij de partij aan bord 4:  Hans Uittenbogaard - Victor van Blommestein 

Na allerlei gegoochel liep Victor achter de feiten aan in een paardeindspel. De witspeler had zelfs een 

onreglementaire zet gedaan, omdat hij vergat het schaak op te heffen. Zo rommelig werd het op een gegeven 
moment! Uiteindelijk kwam Victor twee pionnen achter in het paardeindspel. Drie pionnen duwden zijn koning 

van het bord af. De jassen waren al aan, de stukken konden in de doos.  4-4 Totdat de witspeler het hoofd niet 

meer koel hield en zich gruwelijk liet flessen door de Tovenaar van Wielwijk. Met een paard voorsprong, maar 
met het gezicht van een darter die net een dubbel heeft gemist, schudde Hans Uittenbogaard de hand van de 

Tovenaar, die hiermee de teamwinst binnen sjoemelde. 
 

De jassen gingen weer uit, Victor en de opgeluchte teamleider trakteerden nog op een biertje. Drie teams in de 
2e klasse die strijden om het kampioenschap? Time to Walk on naar de volgende ronde. Muziektips en 

supporters zijn altijd welkom! 

 

Dordrecht 4 (RSB 1e klas) 
 

Dordrecht 4 - Fianchtto 2: 5-3 
Published on Thursday, 02 November 2017 21:47 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 32 

Zonder teamcaptain Kees van ’t Hoff (vakantie) en Robert Goedegebuur (ziek) maar gelukkig wel met Martijn 

Vos en Theo Jiskoot speelde Dordrecht 4 afgelopen dinsdag tegen Fianchetto 2. Na de smadelijke nederlaag 
tegen Sliedrecht 3 in de vorige ronde moest er gewonnen worden om de promotiekansen in leven te houden. De 

start was echter niet veel belovend.  

Roland van Keeken (1972) speelde op bord 1 tegen Jaco van Leeuwen (1736). Waar Roland normaal 
gesproken altijd als laatste bezig is, was hij nu als eerste klaar.  Hij wisselde in de opening 2 zetten om en 

belandde in een vervelende stelling. Bovendien kwam hij ook nog eens een half uur achter in tijd. Toen zijn 
tegenstander remise aanbood greep Roland deze maar met beide handen aan. 

Wim van Vliet (1430) speelde op bord 7 tegen Hans Dopper (1599). Wim belandde in een eindspel met beiden 

een paard en 6 pionnen. Omdat hij geen winstplan zag bood Wim remise aan wat door zijn tegenstander werd 
geaccepteerd, 1-1. 

Martijn Vos (1851) speelde op bord 2 tegen Bart Germeys (1651). Naar mijn idee overspeelde Martijn Bart in 
de opening. Kennelijk had ik dat niet goed gezien want opeens zag ik een nul op het scorebord staan, 1-2. 

De volgende uitslag kwam pas na elf uur.  

Theo Jiskoot (1700) speelde op bord 5 tegen Bela Hlavaj (1714). Van de partij heb ik weinig gezien, ik zag wel 

dat Theo met zijn dame kon binnen komen op de onderste rij en de partij naar zich toe kon trekken, 2-2. 

Bert Dobber (1681) speelde tegen Arjan Schouteren (1807). Bert belande in een eindspel waarin zijn 
tegenstander een vrij pion had op de g-lijn die met behulp van de koning naar de overkant gebracht kon 

worden. Ik hoorde zijn tegenstander wel zeggen dat hij onverdiend gewonnen had, maar ja daar had Bert 
helaas niet zo veel aan, 2-3. 

Van de partij van Marcel den Boer (1779) op bord 3 tegen Cenk Ergen (1671) heb ik heel weinig gezien. Ik 

hoorde achteraf dat zijn tegenstander door zijn vlag ging terwijl hij dacht dat hij er nog een kwartier bij kreeg. 
Volgens mij is dat speeltempo al een paar jaar geleden afgeschaft, 3-3. 
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Timon de Geus (1674) speelde op bord 4 tegen Youri Verlinde (1539). Timon kwam een kwaliteit achter, ik 
kon alleen niet beoordelen of hij er compensatie voor terug had. Later hoorde ik dat hij zijn tegenstander heel 

mooi mat zette, lijkt mij compensatie genoeg, 4-3. 

Zelf speelde ik, Teus Slotboom (1606), op bord 8 tegen Fred van Gent (1545). De partij ging lange tijd gelijk 
op. Fred had een paard wat vast stond op h3, maar hij had wel een d-pion die ik steeds verder liet oprukken. 

Toen die d-pion ook nog op de eerste rij eindigde moest ik mijn toren geven. 
Op dat moment had ik een pion op g4 en h4 en een pion a4 en b3. Mijn koning stond op g3. Fred had een pion 

op a5 en een toren op g8. Zijn koning stond op d1 en ik was aan zet. Er restte mij niets anders dan te proberen 

mijn g en h pion zo snel mogelijk naar de overkant te brengen. Volgens Fritz stond ik op dat moment op -2. 
Fred was toch wel bevreesd voor die opkomende pionnen en in plaats van op jacht te gaan naar mijn a en b 

pion probeerde hij de opmars van mijn g en h pionnen te stoppen, wat gelukkig voor mij niet lukte waardoor ik 
de partij alsnog won en de overwinning voor het team ook binnen was, 5-3.  

                                                                                                                                         Teus Slotboom 

Dordrecht 4 onderuit in uitwedstrijd tegen Sliedrecht 3 
Published on Monday, 09 October 2017 15:26 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 63 

Eerste wedstrijd RSB in het nieuwe seizoen en meteen een “zware” tegenstander, Sliedrecht. Robert 

Goedegebuur speelde vooruit tegen Kees Wessels op bord 3. Krachtsverschil was best wel groot maar Robert 

kwam goed uit de opening. Een pion meer en Robert ging zoveel mogelijk stukken afruilen. Ook de 
pionnenstructuur van Kees zag er niet goed uit, er was maar één pluspuntje: een zwarte vrij pion op e3! 

Was te keepen dacht ik, maar Robert maakte een fout en Kees kwam naar binnen met Dame en Toren. Over en 
uit. Met een achterstand naar Sliedrecht dus. Teus was tegen Jan Sulman snel klaar, een foutje in de opening en 

opgegeven. Wim van Vliet mocht op bord 7 tegen oud Zwijndrecht speler Jaap Euser en dat kon hij niet 

bolwerken dus er stond al 3-0 op het bord. Bert Dobber zat naast me op bord 6 tegen Martijn Stoker en die 
stelling zag er ook niet fijn uit, pionnetje achter, toen nog een pion. Uiteindelijk ging er ook nog een derde aan, 

dus ook maar opgegeven. Zelf zat ik op het vijfde tegen Willem Kuiper. Een Wolga waar ik niet echt minder 
stond, misschien ietsje beter. Ik dacht met b4 de boel op een voor mij gunstige manier open te kunnen breken 

maar dat kwam bedrogen uit. M’n stelling ging helemaal aan gort en ook hier klaar. Gelukkig wisten Marcel den 

Boer (bord2) tegen Joost Stoker en Timon de Geus (bord4) tegen Jurgen de Haan de stand wat dragelijker te 
maken, ze wonnen allebei.  Als laatste op bord1 nog bezig Roland van Keeken tegen Floris Verweij. Hier werden 

op een gegeven moment veel stukken geruild met op ’t laatst alleen pionnen en een Paard. Hier werd tot remise 
besloten, eindstand 5,5-2,5 voor Sliedrecht. 

 

Dordrecht 5 (RSB 3e klas) 
 

Dordrecht 5 boekt eerste kleine winst uit in Rotterdam tegen RSR IT 4  
Published on Sunday, 03 December 2017 12:28 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 26 

Vrijdagavond 1 december mocht het, zoals eerder gememoreerd, getergde team van Dordrecht 5 uit naar RSR 
Ivoren Toren 4 in Rotterdam. Na twee verliespartijen zou de rest er van lusten, schreef iemand uit dat team. 

De dinsdag ervoor had onze teamcaptain Erwin van Wingerden nog laten zien dat het qua gemiddelde Elo van 
de 2e ronde  van RSR IT wel goed zat met ons. Dat bleek op de speelavond niet helemaal waar, het verschil 

was niet heel groot op de meeste borden, en gemiddeld al helemaal niet. Toch begon het allemaal best 

voortvarend voor ons, en dat met een nogal creatieve opstelling, verzonnen door Erwin. Martijn won aan bord 5 
(zat voorheen op 3) al snel een stuk en was om iets na kwart over negen al klaar. Thijs op bord 6 (voorheen 2) 

was de eerstvolgende om 22.10 uur met een positieve uitslag. Na het door de tegenstander geprobeerde 
‘eeuwig’ schaak een paar keer onnodig te hebben ontweken, besloot Thijs toch maar de steeds maar weer 

schaakgevende dame gewoon eraf te slaan. Richting de eeuwigheid zullen we maar zeggen. Dat dit de twee 

keer hiervoor ook al mogelijk was drukte de pret niet bij Thijs, integendeel. Otto deed aan bord 8 (de 2 partijen 
hiervoor op 4)  helemaal niet wat Erwin had gehoopt, namelijk aan de lagere borden het verschil maken. Na een 

zeer matige en passieve opening van zwart, liet wit nooit meer los en die maakte de partij heel goed uit na een 
correct loperoffer op h7. Aan dit bord was het puntenverschil overigens het grootst, maar nergens onderweg 

duidelijk geworden. Als je niet beter wist en argeloos kwam kijken, zou je eerder denken dat het andersom was, 
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dat Eloverschil. Erwin loste het toen zelf maar op door aan bord 7 het derde winstpunt te pakken aan de laagste 
4 borden. Strategie bijna volledig geslaagd.  

Nu waren de vier toppartijen nog aan de gang, en het leek er op dat wij aan het langste eind zouden trekken. 

Aan bord 1 (van bord 5 gepromoveerd) had Gerben van der Weert na een langzame opening beiderzijds wel een 
mooie stelling. Wim van Noort aan bord 3 ook, minimaal remise volgens de kenner van bord 8…. Dick Groot, 

gepromoveerd naar bord 4 bleek ook een goede keuze. Na onderweg ergens voordeel te hebben gemist, kon 
Dick gelukkig in een inmiddels duidelijk minder staand eindspel afwikkelen naar remise,  met een in deze partij 

écht niet te ontwijken eeuwig schaak mechanisme. Ton Hobé had toen aan bord 2 na pionwinst een remise door 

ongelijke lopers toe moeten staan ondanks de pion meer, maar daardoor hadden we wel al 4 punten met die 
twee gelijke spelen erbij. Gerben had zich intussen behoorlijk verslikt in de interessantste partij van de avond. In 

de hoop met paard en loper voor de dame voldoende compensatie te hebben, ging er helaas nog een paard 
vanaf door een tussenschaak. Gerben keek nog wel goed bij de partij van Wim van Noort alvorens op te geven.  

Met het nieuwe tempo betekent het tegenwoordig ook helemaal niets meer als je tegenstander maar 43 
seconden heeft tegen 5 minuten of zo. Door telkens de 15 seconden na relatief eenvoudige zetten te incasseren, 

was het tijdverschil ook nihil geworden. Het verschil in stand was toen helaas vrij groot. Toen duidelijk was dat 

alleen Wim nog zou kunnen winnen in zijn partij, gaf Gerben op. Wim miste nog één keer de gelegenheid om 
een eindspel te winnen met een zwartveldige witte loper en een vrije a-pion tegen een koning en een pion die 

steeds onder controle was van zijn loper. Omdat  zijn tegenstander daarna dankbaar met de koning tussen a8 
en b8 mocht schuiven of anders pat mocht opschrijven, werd hier terecht tot remise besloten. 

 

E  RSR Ivoren Toren 4      1580 - Dordrecht 5             1592 3½ - 4½ 

1. Herman van Malde        1788 - Gerben van der Weert    1627 1  - 0 

2. Ed van Doorn            1675 - Ton Hobe                1561 ½  - ½ 

3. Leo Veth                1515 - Wim van Noort           1758 ½  - ½ 

4. Wijnand Dobbinga        1618 - Dick Groot              1519 ½  - ½ 

5. Brian van Kanten        1525 - Martijn Rijneveen       1490 0  - 1 

6. Leon Cornelissen        1538 - Thijs van Hoek          1636 0  - 1 

7. Leonardo Ayala          1539 - Erwin van Wingerden     1469 0  - 1 

8. Jeffrey Ouwersloot      1443 - Otto van Haren          1676 1  - 0 

Einduitslag dus 4,5 tegen 3,5 winst voor het vijfde, ondanks de wanprestatie van uw verslaggever. 

Dordrecht 5 kansloos ten onder tegen Onesimus 1: uitslag 1-7. 
Published on Thursday, 09 November 2017 15:00 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 8 

Dinsdagavond jl. mochten we met Dordrecht 5 wederom tegen een eerste achttal, dit keer Onesimus 1. 
De eerste externe partij van ons vijfde tegen het eveneens te sterke WSV 1, was maar met het kleinst mogelijke 

verschil verloren. Dit had indruk gemaakt bij de heren 
van Onesimus, zodat van onderschatting helaas geen 

enkele sprake bleek te zijn. Zij kwamen in hun sterkste 

opstelling, gemiddeld zo’n 160 puntjes professor Elo 
meer dan wij. Het vijfde team heeft een best zware 

indeling, vergeleken met de andere twee teams van ons 
in deze klasse ( 3 en 4). 

D5 is 1e team in de 3e zaal; zag er prachtig uit! 

Op de meeste borden was het krachtsverschil na de 

openingsfase en in het middenspel wel duidelijk 

geworden, en de ene na de andere nul kwam dan ook 
vlotjes binnen. Aan bord 1 had Wim van Noort zich weer 

dapper, maar vergeefs geweerd tegen een 1900 en een 
beetje speler, Dick Groot aan bord 8 en Arend aan bord 6 hadden toen de koning al op zijn zijkant gelegd. 

Martijn aan drie hield ook best lang goed stand, tot een combinatie die een stuk kostte werd gemist. Ik had zelf 

aan bord 4 in de openingsfase onterecht een kwaliteit geofferd  om de zwarte koning in het midden te houden, 
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maar kwam dat nergens meer te boven. Gerben van der Weert aan bord 5 is eigenlijk nog het kortst bij winst 
geweest in zijn partij, greep helaas ook mis met een foutieve torenzet en verloor alsnog in het eindspel. Thijs 

kon het ook al niet bolwerken aan het tweede bord, zodat een heuse whitewash boven ons hoofd hing. Gelukkig 

hadden we aan bord 7 Ton Hobé, die dit dreigende schandaal wist te voorkomen. Hij redde de eer door in een 
eindspel, met op het laatst 2 dames van Ton, tegen een dame en een paard van de tegenstander winnend uit 

de vele irritante schaakjes te lopen. 
 

Afijn, we hebben de 2 potentiële kampioenen van deze klasse nu gehad, vanaf nu kan het alleen maar beter 

gaan want aan de instelling ligt het niet. Ik zag gulzige gretigheid van tevoren, vastberaden, en zelfs wat 
verbeten gezichten halverwege, en aan het einde bittere teleurstelling, wanhoop en een enkele traan. Alle 

ingrediënten die nodig zijn voor een tot op het bot gemotiveerde bende, die nu losgelaten kan worden op die 
andere 5 teams. Ik benijd hen niet. Volgende keer is ook onze teamcaptain Erwin van Wingerden er weer bij 

met zijn analytisch vermogen en tactisch vernuft, de tegenstanders zijn gewaarschuwd !! 

 

Dordrecht 5 ondanks goed spel nipte nederlaag tegen WSV 1 (3.5 - 4.5) 
Published on Thursday, 26 October 2017 16:24 | Written by Adri Timmermans |  |  |  

Afgelopen dinsdag 10 oktober speelde Dordrecht 5 (gem. ELO 1620) tegen het sympathieke WSV 1 (gem. ELO 

1759) en waar WSV 1 net teruggekomen is uit de 1e klasse, is Dordrecht 5 net gepromoveerd vanuit de 3e 
klasse. Dit beloofde daarom een zware avond te gaan worden. Lees verder voor een beknopte samenvatting van 

het verloop van de avond. 

Na grofweg anderhalf uur spelen waren alle partijen nog in het heetst van de strijd. Martijn had echter net een 

offer teveel gedaan, wat leidde tot een Txf7 die leidde tot zeker verlies van de dame en niet veel later ook de 

partij (0-1). Dit was enigszins spijtig want na latere analyse van Martijn bleek de partij een zet eerder toch in het 
voordeel van Martijn. Dick speelde met wit na lange tijd niet in vorm te zijn nu voor het externe team een 

gedegen partij. Dick wist halverwege de partij een kwaliteit en een pion te winnen en na steeds makkelijker te 
komen staan wist hij dit om te zetten in een winstpartij (1-1).  

 

Arend speelde Konings Indisch met wit, welke de tegenstander wilde proberen dicht te zetten. Om dit te 

voorkomen rokeerde arend niet maar bouwde een op het eerste gezicht ogende sterke aanval op de f en g lijn 

met enkele zware stukken op de koning van de tegenstander gericht. Helaas bleek deze aanval nog prima te 
pareren en dit deed de tegenstander ook netjes, waarbij er uiteindelijk een gesloten pionnenstelling met een 

sterker zwart paard tegen een witte loper. Omdat er niet veel meer in zat werd er uiteindelijk besloten tot 
remise. Gerben volgde niet veel later ook met remise, ondanks dat hij naar mijn eigen indruk goed uit de 

opening kwam met veel ruimte tot ontwikkeling. (2-2) 

 

Bij de overige borden zag het er nog er steeds gelijkwaardig uit, behalve bij Ton die iets beter stond en Otto die 

iets minder stond. Otto had aan bord 4 met wit geen gemakkelijke avond. Na een afruil variant van de Franse 
opening kwam zwart, na handiger spel, al snel veel beter te staan. Vooral de zwarte paarden hadden continu 

dreigingen vanaf c4 en f5. Pas nadat Otto in het late middenspel, na een avond lang verdedigen beide lastige 
paarden kon terugdringen, werd er een gelijkwaardige stelling bereikt. Omdat zwart op zijn beurt het toen 

eindelijk aanvallend geposteerde paard van Otto terug ging dringen en er weer een passieve opstelling voor wit 

dreigde, offerde Otto een paard voor 2 pionnen. Dit bracht ook diverse mat dreigingen in de stelling, en zwart 
moest daarnaast opletten voor een paardvork op de dame. Omdat het niet direct uit was, ging wit in op de door 

zwart aangeboden zetherhaling aan het eind. Met meer tijd op de klok had zwart wellicht nog kunnen winnen 
omdat er nog een witte pion instond. (2 ½ - 2 ½ ) 

 

Vervolgens besloot Thijs, rekening houdende met de overige borden, om remise aan te bieden een geen verdere 
risico’s te nemen op mijn aanraden (niet wetende hoe de borden zich werkelijk gingen ontwikkelen...) Ik weet 

de precieze opening van Thijs niet meer maar behalve dat er op het einde nog heel veel stukken op het bord 
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stonden, en daarmee erg veel in de partij zet voor beide kanten, was remise naar mijn mening geen verkeerd 
resultaat. Ton volgde niet veel later, hij wist de extra pion op de b-lijn uiteindelijk helaas niet om te zetten in 

winst en de tegenstander kon uiteindelijk zijn paard offeren voor de laatste pion van Ton, waardoor winst niet 

meer mogelijk was. (3 ½ - 3 ½ ).  
 

Blijft alleen Wim nog over. Waar Wim van het begin af aan al een lastige avond had tegen Arjan Hennink (ELO 
1951!) wist Wim goed van zich af te bijten. Wim kwam degelijk uit de opening en wist veel dreiging te creëren 

met zijn loperpaar. Helaas wist de tegenstander hier goed mee om te gaan en werd de dreiging naarmate de 

avond vorderde steeds minder. Vervolgens leek het erop dat de stukken eraf zouden gaan en er een pionnen 
eindspel overbleef, met meer pionnen voor Wim; dat is in ieder geval remise dus? Niets bleek minder waar, 

hoewel Wim zeker geen leek is in het eindspel, liet de tegenstander hier het ELO verschil naar voren komen. Hij 
had namelijk al van tevoren berekend dat het pionneneindspel gewonnen zou zijn en wist de stelling netjes om 

te zetten in een overwinning en zo werd de avond helaas alsnog afgesloten met een nipte nederlaag.  
Ondanks verlies kunnen we als team tevreden zijn met het resultaat, met zeer goede partijen wat goede hoop 

geeft voor de nog te komen wedstrijden! 

 
Erwin 

 

Dordrecht 6 (RSB 4-tallen 1B) 
 

Nipte winst voor het zesde tegen Overschie 4 
Published on Wednesday, 13 December 2017 19:44 | Written by Jan WIllem Versloot |  |  | Hits: 28 
Het eerste punt werd gescoord door Gert, die een wel erg makkelijke avond had: zijn tegenstander liet verstek 

gaan. Dick ging voor een snelle afruil van de lichte en de zware stukken. Wat overbleef waren de vier Lopers en 
een gelijk aantal pionnen. Een geïsoleerde pion van Dick viel lastig te verdedigen, maar er kwam toch een 

remise op het bord: 1,5 punt. 

Peter kreeg een Philidor-verdediging tegenover zich en daar wist hij wel raad mee (speelt hij zelf ook 
regelmatig). Peter kwam een pion voor, maar kwam in de knoei met zijn Paard. Zijn tegenstander rolde de 

centrumpionnen een voor een op, maar speelde daarbij iets te snel, verloor zijn Toren en gaf direct op: 2,5 
punt. Bas speelde een Dame-pion opening, kwam een pion voor. Dreigde in het eindspel met een pion die op 

promoveren stond en won vervolgens door een kardinale fout van zijn tegenstander: 3,5 punt. Hans, onze 
teamleider speelde tegen de teamleider van Overschie en beiden maakten er een gezellige Siciliaanse pot van.  

 

Ook Hans wist een pionnetje voor te komen en later nog een. Daarna wist hij de partij winnend af te sluiten met 
een fraai uitgevoerd aftrekschaak: 4,5 punt. De winst was al binnen en het leek een hele mooie uitslag te 

worden. Echter, het venijn zat zoals wel vaker in de staart van de ontmoeting tegen onze sportieve 
tegenstanders. Anton aan het eerste bord speelde weer eens met zwart. Hij kwam in het middenspel een pion 

achteren zag twee verbonden pionnen naar de overkant marcheren. Anton miste in een lastig eindspel stukwinst 

en een klem lopend Paard kostte Anton ook nog de partij: 4,5 punt. Dan nog de beide Henken. Eerst Henk 
Monster. Na een tomeloze opening wist zijn tegenstander al na 7 zetten een matdreiging te forceren. Henk 

pareerde deze dreiging niet goed en kwam meteen al een Loper achter. Dit verlies kwam hij in de hele partij 
niet meer te boven en aan het eind van de partij kon hij niets anders doen dan zijn Koning om leggen: 4,5 

punt. Henk Barends miste de rokade en kwam daardoor met zijn Koning in de problemen. Hij verdedigde zich 

vervolgens als een leeuw tot aan de late uurtjes, maar dat kon niet verhinderen dat hij de partij (rijkelijk laat) op 
moest geven. Al met al leek het een comfortabele avond te worden, maar het was toch nog winst op het 

nippertje. Ons zesde team won met 4,5 – 3,5 en heeft nu 4 wedstrijdpunten uit even zo veel wedstrijden. Toch 
wel een mooi resultaat.                                                                                                                Gert Zwartjes 

 
 

Dordrecht 6 kansloos ten onder in Rotterdam 
Published on Sunday, 19 November 2017 19:31 | Written by Hans den Boer |  |  | Hits: 34 

Op 13 november reisde Dordrecht 6 naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen Erasmus 4. Doordat er veel 
mogelijke invallers afzegden konden we geen volledig team op de been brengen. Wij traden aan met 7 man. 
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Schaakclub Erasmus speelt in een grote zaal in het woonzorg centrum Laurents Borgstate. 
Opvallend is dat er daar niemand achter de bar staat. Voor consumpties is het daar allemaal zelfbediening. Het 

geld voor de drankjes legt men op een bord die  staat op een tafel in de speelzaal. Verder is het in de zaal 

gedurende de hele avond opvallend stil.  

De avond is nog wel zo goed begonnen. Allereerst was er voor de wedstrijd een vrolijk weerzien met Anton van 

Bokhoven. Maar ook de wedstrijd begon hoopvol. Ik behaalde een vrij snelle overwinning op bord 5. Ik speelde 
het konings gambiet, die werd aangenomen. Ik kreeg een aanval te verduren met 2 paarden. Maar kon de 

aanval afslaan. Tja met de open stelling op het bord was de overwinning daarna niet zo moeilijk. 

De hoop was echter vrij snel verdwenen door de nederlagen van de invallers Aart Harms op bord 8 en Johann 
Hauser op bord 6. Vrij snel daarna moest Dick Nugteren op bord 3 ook de koning omleggen. Peter Fafié op bord 

7 had  een enorme achterstand  in ontwikkeling. Toch wist hij zich aardig te redden. Om mat te voorkomen 
ruilde hij zijn dame tegen een toren en  een paard. En hield een toren en 2 paarden en 3 pionnen over tegen 

alleen een dame en 4 pionnen. Plotseling kwam hij toch mat te staan. 

Anton de Maertelaere op bord 2 kwam slecht uit de opening. De stelling was zodanig dat hij niet kon rokeren. 

Ook hij verloor. Het 2e punt moest dan maar komen van bord 3. Daar speelde Gert Zwartjes. Toen beide spelers 

nog ongeveer een half uur op de klok hadden was er slechts een loper en een pion geruild. Uiteindelijk ontstond 
er een eindspel met een paard met 3 pionnen tegen een loper met 4 pionnen. De loper werd geofferd om 3 

pionnen vrij baan te geven. Het paard was niet op tijd terug om een nederlaag te voorkomen.   

Een 7-1 nederlaag dus. Erasmus 4 is dan ook het sterkste team in de groep met spelers die een elo hebben 

tussen 1566 en 1749. Aangezien zij het op een na sterkste team Barendrecht / IJsselmonde 2 hebben verslagen 

verwacht ik dat zij ongeslagen kampioen zullen worden.                                                         Hans Boersma.   

 

D 6 – Spijkenisse 4 
Published on Thursday, 26 October 2017 16:21 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 0 

En het 4 ½ – 3 ½  verhaal ging verder, maar.... nu zaten we eens aan de juiste kant van de score. 
Met John als scherpe wedstrijdleider begon de wedstrijd. De meeste borden begonnen rustig, maar al snel kon 

bord 1 (Anton) een koningsaanval opzetten die ook doorsloeg. 1 – 0. 

Een vroege voorsprong. Een uurtje later pas de volgende uitslag. Peter op bord 7, was al snel wat gedrongen 

komen te staan en had weinig ruimte voor zijn stukken. Dat brak hem op en een aftrekschaakje koste hem zijn 

dame. 1 – 1.  Daarna kwamen er snel achter elkaar 2 remises binnen. Hans (bord 6) kwam in het eindspel een 
stuk achter, maar gebruikte daarna zijn koning als ultiem aanvalswapen.. Hij won zo het stuk terug en met ieder 

nog 1 pion over die even ver van de overkant verwijderd was geloofde beide spelers het wel. Henk M op bord 5 
had in een gelijk opgaande strijd ergens een pionnetje gesnoept, maar stond minder actief in een open stelling.  

Ook hier werd tot remise besloten. 2 – 2. Nu was het al na elven. De tijdnoodfase was aangebroken. Henk B 

(bord 8) zat, net als bij de vorige wedstrijd, al heel snel tegen een potremise stelling aan te kijken. Vlak na elf 
uur vonden beide het genoeg. 2 ½ – 2 ½. Het eerste slachtoffer van de tijdnood werd Bas (bord 3). Hij had een 

halve avond aan zitten kijken tegen een ongenaakbaar paard van zijn tegenstander midden in zijn stelling. Net 
op het moment dat Bas begon te counteren en hij dacht zich te kunnen bevrijden, viel de dame van zijn 

tegenstander via de andere kant binnen. Dat bleek te veel. 2 ½ – 3 ½. Oeps . Bleven over Gert op bord 2 en 
Dick op bord 3. Gert speelde een dijk van een partij. Nooit in de problemen, altijd een klein voordeeltje 

vasthoudend. Uiteindelijk begon het zich uit te betalen en Gert begon pionnen te rapen, 1, 2, 3, en met vier 

pionnen achterstand, en een pion die niet meer van de overkant was af te houden, vond de tegenstander van 
Gert het genoeg. 3 ½ – 3 ½.  Het zou toch niet! Alle druk op de schouders van Dick. Hij had een gesloten 

partij, waarbij beide spelers voornamelijk achter de eigen pionnen aan het manoeuvreren waren. In de 
tijdnoodfase brak de stelling open, Dick kwam een pion voor, Dick gaf de pion weer terug, beide vlogen elkaar 

naar de keel en toen de rookwolken waren opgetrokken had Dick gewonnen. Jippie: 4 ½ – 3 ½.  

Het was leuk de beide broers Nugteren naast elkaar te zien strijden. Dat moet heel lang geleden zijn geweest 
sinds de laatste keer, als het al ooit is voorgekomen.                                                                           Anton  
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HZP Schiedam 2 – Dordrecht 6 (25 september 2017) 4.5-3.5 
Published on Friday, 29 September 2017 16:19 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 54 

Wij mochten het spits afbijten voor het RSB seizoen 2017/2018. De reis ging naar Schiedam, waar we heel 
vriendelijk werden ontvangen. Na de eerste bak koffie en de traditionele cake van Henk begon de wedstrijd. Op 

bord 1 (Anton) was er geen tegenstander en dat was voor ons een makkelijk eerste puntje. 1-0 De rest van de 

borden begonnen rustig, behalve bord 4. 

Theo kreeg een schijnoffer op F7 over zich heen in de opening,  waardoor hij al direct een pion achter kwam. Na 

anderhalf uurtje gaf Elroy op bord 5 twee paarden voor een toren en 2 pionnen. Dat bleek een goede 
investering, want via een aftrekschaak kon Elroy even later de partij naar zich toe trekken. 2-0. Dick op bord 2 

kwam langzaam steeds slechter te staan en de tegenstander begon een sterke koningsaanval. Die bleek te sterk 

en Dick moest zijn koning omleggen. 2-1. Henk had in de tussentijd al 2 keer remise aangeboden, maar zijn 
tegenstander moest doorspelen van zijn teamleider. In het derde uur stond ineens het staartbord in brand. Aart 

zijn tegenstander ging ook vol voor de koningsaanval, investeerde 2 stukken, maar kreeg daar de dame van 
Aart voor terug. Dat was teveel en Aart legde zijn koning om. 2-2. Bijna direct daarna legde ook Peter zijn 

koning om. Hij was in het middenspel pardoes een stuk kwijtgeraakt. Dat was teveel. 2-3. Bleven over Theo, die 
zich helemaal teruggevochten had in de partij en zelfs goed kwam te staan, Hans op bord 3 met een 

toreneindspel, en Henk, nog steeds met een pot-remisestand. Met gelijk materiaal offerde de tegenstander van 

Theo een stuk in de hoop een vrijpion aan de overkant te kunnen brengen. Theo kon dit alleen maar voorkomen 
via eeuwig schaak. Remise dus na een knotsgekke partij. 2 1/2- 3 ½. Hans was uiteindelijk een pion achter 

gekomen op een bijna leeg bord en dreigde te gaan verliezen. Maar zijn tegenstander liet Hans de oppositie 
nemen, waardoor hij het net remise kon houden. 3-4. Direct daarna nam de tegenstander van Henk het 

remiseaanbod aan. Henk heeft bijna 2 uur tegen een potremise stand zitten aankijken waarin bijna niets 

gebeurde. Eindstand 3 ½ – 4 ½. Weer verlies met het kleinst mogelijk verschil. Iets wat ons vorig seizoen ook 
al 5 keer was overkomen. Maar we hadden wel een klein excuus: de tegenstander deed aan psychologische 

oorlogsvoering door geen cola en chocomel op voorraad te hebben. Noodzakelijke attributen voor sommige 
teamleden.                                                                                                                               Anton 

 
Dordrecht 7 (RSB V2 4-tallen 2C) 

 

Het tweede viertal speelde gelijk tegen het viertal van Krimpen a/d Ijssel 
Published on Friday, 08 December 2017 15:11 | Written by Hans den Boer |  |  | Hits: 17 

Op 27 november moest het viertal op bezoek bij Krimpen. 
Het viertal kende een droomstart. Team captain Johan Hausser begon met een snelle overwinning. Een uur 

daarna had de tegenstander van Invaller Peter Schot ook de koning omgelegd. Dat is nog eens een rentree van 
Peter in de externe competitie nadat hij enkele jaren niet had geschaakt. 

Maar daarna moest ik kwaliteit geven om mijn loper te redden. Ik dacht hiervoor voldoende compensatie te 
hebben met twee vrij pionnen. Maar ik was veel te gretig om te promoveren, wat dus niet lukte en de 

voorsprong van de pionnen zag verdwijnen als sneeuw voor de zon. De tegenstander van Rien Mulder had ook 

twee vrij pionnen. Maar die had daarmee meer geduld dan ik. En won ook zijn partij.  Een 2-2 gelijk spel. Het 
viertal staat nu op de 5e plaats met evenveel punten als de nummer 3 en 4.                               Hans Boersma 

 
Dordrecht 8 (RSB V3 4-tallen 2B) 

 

Derde viertal wint van Ashtapada 1 (door Aart Harms) 
Published on Sunday, 17 December 2017 11:13 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 16 

Hierbij een kort verslag van de wedstrijd van afgelopen donderdagavond (14 december 2017). Goed voorbereid 

gingen we met de suv van Theo naar de schaakvereniging Asthapada in Hoogvliet. 
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Theo aan bord 1 had het nodige geluk, stond twee pionnen achter, maar kon op slimme wijze zijn partij 
omzetten in winst. Henk Barends moest aan bord 2 zijn meerdere erkennen, waardoor de stand weer gelijk was. 

Peter Fafie speelde een prima wedstrijd en kwam tot winst en ons Viertal had weer de leiding. De laatste  

wedstrijd duurde tot aan het eind en de stand van de stukken en pionnen was nog exact gelijk. Na lang geschuif 
werd besloten om er remise van te maken, zodat we de ontmoeting met Asthapada in winst hebben omgezet. 

 

Het Derde Viertal speelt gelijk tegen het tweede Viertal van Charlois. 
Published on Thursday, 09 November 2017 14:57 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 4 

Op vrijdag 3 november speelde ons Viertal tegen het sterke Charlois. Gemiddeld ligt hun rating 150 punten 

hoger dan van ons. Henk Barends won zijn partij door uit een hopeloze situatie, waar niemand nog een 
dubbeltje voor zou geven, om te zetten in winst. Proficiat! 

Theo Visser en Pater Fafië speelde een verdienstelijke remise en Aart Harms moest lijdzaam toezien dat de pion 

van de tegenstander eerder kon promoveren dan van hem. Ik ben blij dat dit echt een viertal is met goede 
kwaliteiten.                                                                                                                      Aart Harms 

3.TOERNOOIEN 
 

Klockelaer 
De jaarlijkse Simultaan in de Klockelaer werd wederom door ons zeer gerespecteerde clublid Hans 

Berrevoets verzorgd. Voor zijn prestaties zie de voortreffelijke site www.tomsschaakboeken.nl. Ton 

(Slagboom dan) was daarbij even aanwezig om Hans zijn door loten verdiende tegel uit het LZT te 

overhandigen. Hans probeerde nog om Ton na 1 zet tot remise te verleiden, maar die vond dat te gek?! 

 
Belangrijker was dat ons erelid Gert Zwartjes winnaar werd van de Zomercompetitie. Gefeliciteerd !!! 

 

Gert Zwartjes ZOMERkampioen 
Recordaantal deelnemers in laatste ronde 

 
  1 Gert Zwartjes        A    11   5   6   0  858,6   100,0   100,0 -1 
  2 Mark Hopman          A    12   6   4   2  844,0    99,0    99,0  0 
  3 Bert Dobber          A    10   7   1   2  805,6    98,0    98,0  0 
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2e LZT - Koning Mark   ….. & Koningin Conchita 
Published on Sunday, 10 September 2017 13:10 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 103 

Het tweede Late Zomertoernooi kende net als vorig jaar 40 deelnemers, die zich allen in onze prachtige 
Crabbehoeve uitstekend amuseerden. In de pauze kregen zij bovendien een geweldige lunch aangeboden, wat 

je wel aan Cees, Mascha en anderen kan overlaten. Toen het zonnetje zich ook nog ruim liet zien, kon het 

toernooi helemaal niet meer stuk. De sportieve resultaten: 

Mark won het toernooi met afstand en stond, een beetje mopperend, slechts 1 remise toe aan Marcel Pluymert. 

Sinds gisteren heeft hij een nieuwe titel en wel 'Klaveren Koning', 
omdat in het pas uitgebrachte kaartspel van de KNSB zo opgenomen 

is als '1e Internationaal Meester Schaakclub Dordrecht'. Een 

geweldige PR voor onze club en uiteraard de zoveelste erkenning 
voor onze trotse Meester. 

Naast de top 3 prijsjes, waarin huisschaker Dirk weer bewees 
waarom hij in ons 1e speelde en Jacqueswaarom hij nog steeds in 

het 1e speelt, won Peter Goedegebuur de Prestatieprijs. De 
nummers 11 (Hans Berrevoets), 21 (Robert Goedegebuur, inderdaad 

broer van Peter) en 31 (voormalig lid Herman van Os) kregen ook 

nog een attentie mee naar huis. De poedelprijs was net als vorig jaar 
voor Kok Kraaijeveld, die dacht dat hij na zijn bye een 'bok' kreeg en 

deze derhalve beleefd weigerde: "Geef die maar aan mijn Klockelaer 
vriend Ben".  

Rest mij, mede namens wedstrijdleider Anton de Maertelaere, 

iedereen (schaakvrienden uit Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, 
Sliedrecht, Breda, het Rotterdamse, Tom van Bokhoven, Anton, de 

Crabbehoeve, en last but not least onze sponsors) te bedanken voor 
deze geslaagde dag en graag tot ziens over een jaar....of al eerder 

bij het Hoogendoorntoernooi in December! 

Nr. +/- Brtg Naam Voornaam Elo Pt Wp  Club 

1   0 1 Timmermans Mark 2394 13,5 62,5  SCD 

2   2 4 Pulles Dirk 1976 10,5 64,5  Dordrecht 

3   2 5 Hennekes Jacques 1939 10 55  SCD 

4  -2 2 Boer, den Lennard 2089 9,5 62  SCD 

5   1 6 Pluymert Marcel 1933 9,5 61,5  SCD 

6  -3 3 Algera Symon 2060 9,5 51  Spijkenisse 

7   2 9 Slagboom Arno 1873 9 59  De Baronie 

8   0 8 Hemmers Carlos 1912 8,5 60  De Baronie 

9   4 13 Griend, van de Johan 1780 8,5 52  SCD 

10   8 18 Koopman Richard 1712 8,5 50,5  Spijkenisse 

11  -4 7 Berrevoets Hans 1917 8 58,5  SCD 

12  -2 10 Timmermans Adri 1842 8 56  SCD 

13  1 14 Dwars Conchita 1761 8 53  SCD 
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Onze eigen Koningin 
Conchita stralend op de 
foto met oud-lid Herman 
van Os, die speciaal vanuit 
Spijkenisse naar Dordrecht 
kwam en zich deze 
buitenkans niet liet 
ontnemen! 

14  -3 11 Bruin, de Wouter 1790 8 52  SCD 

15  12 27 Heiden van Frans 1600 8 47  Rotterdam 

16   4 20 Haren van Otto 1676 7,5 57,5  SCD 

17   8 25 Vis Peter 1611 7,5 53,5  Sliedrecht 

18   4 22 Schreuder Hans 1639 7 52,5  SCD 

19  -4 15 Jongeneel Wim 1756 7 52  SCD 

20  10 30 Jelier Rick 1576 7 50,5  SCD 

21   2 23 Goedegebuur Robert 1628 7 49,5  SCD 

22  -5 17 Hoff, van 't Kees 1720 7 49  SCD 

23   3 26 Slotboom Teus 1606 7 42  SCD 

24  -12 12 Weeda Peter 1785 6,5 50  Erasmus 

25   7 32 Manen van Bertus 1506 6,5 40  SCD 

26  -5 21 Geus, de  Timon 1674 6 49  SCD 

27  10 37 Goedegebuur Peter 1212 6 47  Zwijndrecht 

28 -12 16 Beukel, van de Hans 1732 6 45  Pascal 

29  -5 24 Everaars Han 1624 6 44,5  Nieuwerkerk 

30   4 34 Bijkerk Michael 1457 6 44  Pascal 

31   2 33 Os van  Herman 1487 6 43  Spijkenisse 

32  -1 31 Groot Dick 1519 6 41,5  SCD 

33  -4 29 Zwartjes Gert 1592 5,5 48  SCD 

34 -15 19 Dobber Bert  1681 5,5 42  SCD 

35   1 36 Hulst van Mark 1259 4 38,5  Sliedrecht 

36  -1 35 Pulles Mari 1300 4 37,5  SCD 

37   2 39 Ruijter, de Jack 1177 4 36,5  Pascal 

38 -10 28 Roos, de Paul 1600 4 35  Dordrecht 

39  -1 38 Bloppoel, van Ben 1200 3 39  Klockelaer 

40   0 40 Kraaijeveld Kok 1175 1 28,5  Klockelaer 

          1669        

 

Dordtenaren actief in Sliedrecht 
Published on Sunday, 27 August 2017 20:20 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 89 
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In de vakantieperiode waren 8 clubleden in min of meerdere mate 
actief in het 2e Sliedrecht Vakantietoernooi. Liefst totaal 88 

deelnemers vonden, verdeeld over 6 donderdagavonden, de weg 

naar onze oosterburen. De gouden formule, de zeer flexibele (en 
doortastende) jeugdige organisatie, de bekende gezelligheid in de 

Havik met de fameuze biersoorten (en <=koude & warme hapjes 
van Leo!)  zorgen daarvoor. Hieronder de uitslagen van ons met 

nog enkele bekenden van de Klockelaer en uit Zwijndrecht. De 

Score wordt bepaald zoals in het voetbal: 3 punten voor een 
gewonnen partij. Ondanks deze voor Ton nadelige constructie viel 

hij toch in de prijzen en verloor alleen van Jorik Klein. 
Ook Wouter mocht naar voren komen; hij scoorde de meeste 

winstpartijen van allemaal, liefst 10x!  

Pos Cat Nr Naam Prt W R V Score % 

6 A 6 Ton Slagboom (zie foto ‘ijskoud’) 10 5 4 1 19 63,3% 

15 A 15 Johan van der Griend 9 3 2 4 11 40,7% 

22 A 22 Rik de Wilde 6 2 2 2 8 44,4% 

3 B 28 Wouter de Bruin 17 10 1 6 31 60,8% 

12 B 37 Otto van Haren 18 9 1 8 28 51,9% 

13 B 38 Bert Dobber 13 6 2 5 20 51,3% 

22 B 47 Robert Goedegebuur 5 3 1 1 10 66,7% 

25 B 50 Arie van Heeren 2 1 0 1 3 50,0% 

4 C 57 Peter Goedegebuur 12 6 1 5 19 52,8% 

14 C 67 Ben van Bloppoel 18 7 0 11 21 38,9% 

28 C 81 Henk Barends 3 1 1 1 4 44,4% 

 

4e MERZ groot succes 
Published on Tuesday, 22 August 2017 18:10 | Written by Ton Slagboom |  |  | Hits: 123 

Afgelopen zaterdag organiseerde ons clublid Marcel Pluymert voor de vierde keer dit snelschaak toernooi in de 

Merz. De ouderen onder ons, en dat zijn er nogal wat..., kennen deze plek nog als de Bombardon van Jan de 
Heer. Eind jaren 70 bevolkten hordes schakers dit etablissement in het weekend om te 

snelschaken/tafelvoetballen, de laatste met Ron Hofman als ongekroonde koning. 

Terug naar deze tijd. Alle info van Marcel staat op: www.tomsschaakboeken.nl Hieronder de eindstanden: 

Nr 4e Merz - Groep A ELO TPR +/-   % PT W D L 

1 Mark Haast [2321] 2321 2548  227   97% 16,5 16 1 0 

2 Mark Timmermans [2397] 2397 2456    59   94% 16,0 16 0 1 

3 Frans Konings [2240] 2240 2245      5   79% 13,5 13 1 3 

                      

5 Lennard den Boer [2094] 2094 2119    25   65% 11,0 10 2 5 

6 Piet Pluymert [2012] 2012 2075    63   59% 10,0 9 2 6 

9 Jacques Hennekes [1939] 1939 2012    73   50% 8,5 6 5 6 

11 Ton Slagboom [1873] 1873 1970    97   44% 7,5 5 5 7 

14 Adri Timmermans [1847] 1847 1858    11   29% 5,0 2 6 9 

16 Marcel Pluymert [1933] 1933 1833  -100   26% 4,5 3 3 11 

    2025 2025       153 127 52 127 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/449-4e-merz-groot-succes
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/449-4e-merz-groot-succes?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b9eb25204927a53e0ec7a2ac0e6544fce59b4d3f
http://www.tomsschaakboeken.nl/


Nr 4e Merz - Groep B ELO TPR +/-   % PT W D L 

1 Cedric Kerkmeester [1366] 1366 1744 378   74% 12,5 12 1 4 

2 Rick Jelier [1576] 1576 1744 168   74% 12,5 11 3 3 

3 John v.Waardenberg [1627] 1627 1719 92   71% 12,0 10 4 3 

                      

6 Wouter de Bruin [1790] 1790 1672 -118   65% 11,0 10 2 5 

8 Teus Slotboom [1606] 1606 1606 -0   56% 9,5 9 1 7 

9 Wim Jongeneel [1756] 1756 1606 -150   56% 9,5 9 1 7 

10 Otto van Haren [1676] 1676 1584 -92   53% 9,0 8 2 7 

17 Jan Hauser [1486] 1486 1173 -313   9% 1,5 1 1 15 

    1548 1548       153 138 30 138 

Opvallend: Karig optreden van de SCD-ers behalve Rick, die 1e was geworden als Otto.... 

Zomertoernooi in Vlissingen 
Published on Saturday, 12 August 2017 19:08 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 115 

Zaterdag 12 augustus. Als zo'n toernooi is afgelopen, vraag je je wel eens af: Waar doe ik het nu allemaal voor? 
Kan ik niet beter van het mooie weer genieten en een duinwandeling maken. Of wat nuttigs zoals de tuin 

omtoveren in een paradijsje waar je elke avond op de barbecue de heerlijkste gerechten zou kunnen bereiden. 
Als je aan collega's vertelt dat je, in je vakantie een schaaktoernooi van 8 dagen gaat spelen, waar je elke dag 

wel 4 of 5 uur binnen achter elkaar achter een bord  ("ja, echt waar hoor, ik hou je echt niet voor de gek") naar 

een stelletje houtjes zit te staren, kijken ze je aan alsof je zojuist een boterham met haring op pindakaas hebt 
zitten verorberen. 

Dat gevoel heb ik na dit toernooi helemaal niet. Dit keer was alles perfect. Nou ja, behalve dan natuurlijk die 
nederlaag in de vierde ronde die me zoveel ratingpunten kostte dat ik er nog een half jaar voor moet bloeden.  

Het gevoel werd ook versterkt door de winst in de laatste ronde tegen 1910 in een mooie stijl met een hele 
mooie slotcombinatie. Maar niet alleen ik kon tevreden terugkijken op een geslaagde ronde en een geslaagd 

toernooi. Kees sleepte nog een mooie remise binnen tegen een 1966(rating-niet geboortejaar). En ook Johan 

speelde remise tegen een hogere ratinghouder. 

Het toernooi is gewonnen door Eduard Iturizzaga.  Hij moest hij de geldprijs delen met de nederlandse 

grootmeesters Bok en van Foreest. We moeten dan een eind zakken op de ranglijst om Dordtenaren of een 
bepaalde oud-Dordtenaar terug te vinden. De eerste die we tegenkomen is ene Timmermans. Adri (ik dus) dit 

keer. De gedeelde 67e-96e plek met 5 uit 9 en een TPR van 1881. Johan van de Griend eindigde met 4.5 uit 9 

op de gedeelde 97e tot 128e plek. Johan TPR = 1832. Kees had nog een halfje minder. De gedeelde 129e tot 
162e plek met een TPR van 1793 voor Kees. 

Een fantastisch toernooi waar je zomer en schaken op een ideale manier kan combineren. En dat dat van die 
salade met een glas witte wijn in een strandtent voorafgaand aan de avondronde echt geen fabeltje! 

Johan van de Griend: 4 pt / TPR = 1822 

Kees van t Hoff: 3,5 
punt / TPR = 1835 => 

 

Adri 4 pt / TPR = 1829 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/448-2e-update-12-08-zomertoernooi-in-vlissingen-afgelopen-we-zijn-klaar-voor-het-nieuwe-seizoen
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/448-2e-update-12-08-zomertoernooi-in-vlissingen-afgelopen-we-zijn-klaar-voor-het-nieuwe-seizoen?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=83b4a1fcb361fdad9a4c11bcc15713d8f9f34b2c


 4.JEUGD  PAGINA   

Schoolschaak 

Het jaarlijkse schoolschaaktoernooi voor basisscholen werd begin 
November georganiseer in de Deetos Hal door het Sportbedrijf 

Dordrecht in samenwerking met SCD. Nadat Hein van de Wal het 

stokje heeft overgedragen, is met name Sicco Verwer hierbij 
betrokken geweest als vader van een jeugd lid en speler in Delft. 

Inhakend op recente maatschappelijke ontwikkelingen in Dordt 

heeft een evaluatiegesprek plaats gevonden. Daaruit zijn betere 
afspraken voor 2018 gemaakt met een grotere rol voor de Jeugd 

leiding van onze club, Martijn, Wouter & Rick. Een verslag van 
hun zal binnenkort op onze websites (senioren/jeugd) komen. 

<De vaantjes blijven! 

 

Merwedecup 
 
Vanuit de samenwerking SCD / Pascal / Sliedrecht heeft het Jeugdschaak in de  
Regio weer nieuwe iompulsen gekregen. Op 3 vrijdagavonden werd in de 

Sliedrechtse Havik gestreden om de ‘Merwedecup’. De eindoverwinning ging na 
een ware thriller en barrage tegen Pascal naar de Giessen / Linge. Dordrecht 1 

kwam uiteindelijk een halfje te kort om zich daarin te Mengen. Wel ging de 
prijs voor de beste bord 1 naar Dordrecht en wel : Mayham Shirali == 

Hij haalde liefst 7 uit 9 en verloor dus slechts 2 potjes tegen de kopmannen 
van Giessen / Linge en Sliedrecht. 

Het spreekt voor zich dat het bestuur buitengewoon trots is op de prestaties en 
de tijd en bereidwilligheid die onze Jeugdleiding en vele ouders erin gestoken 

hebben. Gezien de reacties van de jongeren was dat het dik waard. Tot slot 
een giga compliment voor de organisatie van Sliedrecht en hun ‘jongeren’. 

 
De jeugd heeft een goede seizoenstart 
Published on Monday, 09 October 2017 15:17 | Written by Adri Timmermans |  |  | Hits: 33 

Op de afgelopen ALV is de jeugd uitgebreid aan bod gekomen. Daarom willen we als jeugdleiders iedereen op 

de hoogte houden over het reilen en zeilen van onze jeugd. Er is namelijk veel positief nieuws. Ten eerste het 

aantal jeugdleden. Er zijn een aantal kinderen bijgekomen. We hebben nu ongeveer 19 jeugdleden. 
In het jeugdleiding team hebben we versterking van Erwin van Wingerden voor de stap 2 lessen. 

Dit helpt veel bij de kwaliteit van die les. Door de groei in jeugdleden is stap 1 nu ook gegroeid. We hebben bij 
de ouders al een vraag uitgezet voor hulp bij deze les, maar mocht je het leuk vinden om hier (af en toe) te 

helpen, dan zou dat fantastisch zijn. 

Ook nieuws op het front van competities. Onze vrienden uit Sliedrecht hebben het initiatief genomen om een 
regionale jeugdviertallencompetitie op te zetten. Hier hebben we twee viertallen voor ingeschreven, op vrijdag 

20 oktober is de eerste speelavond en gaan we met de jeugd op pad. Er zijn dit najaar nog twee speelavonden 
in Sliedrecht. Als dit alles een succes wordt smaakt het natuurlijk naar meer. Wellicht kunnen we als Dordrecht 

gastheer zijn van een tweede viertallencompetitie in de lente van 2018. De kinderen zijn van tevoren al 
enthousiast over deze competitie, omdat ze het leuk vinden om in teamvorm de krachten te meten met kinderen 

van andere verenigingen. 

Aan de bovenkant van de jeugd is er ook nieuws, Mayhan Shirali is namelijk begonnen met het meespelen bij de 
senioren. Mayhan is geboren in 2007, maar heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee jaar alle jeugdcompetities 

gewonnen. Het zou dus maar zo kunnen dat je binnenkort ook de Dordtse schaakjeugd treft aan de andere kant 
van het bord. 

Wouter de Bruin 

http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/462-de-jeugd-heeft-een-goede-seizoenstart
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/462-de-jeugd-heeft-een-goede-seizoenstart?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/joomlasite/index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=edc44c552ce3bd8b1d1dd633010b9eaa215de158


 5.MEDIA SCHAAK BUITENSPEL IN DE BINNENSTAD   

Na een jaartje lobbywerk door het gehele Schaakcollectief Dordrecht (SCD, DWD en De Klockelaer) werd het 
idee van Kors Kraaijeveld afgelopen oktober door de Gemeenteraad omarmd, zie de tekst op laatste pagina. 

Ook de PR in de media heeft daar flink aan meegeholpen, waarvoor ook dank aan ons clublid Hans Berrevoets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



6. DIVERSEN 

Koffie met... Ton Slagboom 

15 november 2017, van 10:30 tot 12:00 | Bibliotheek Stadspolders Dordrecht  

Alles over schaken  

Tijdens Koffie met... vertelt Ton Slagboom over 

schaken en alles wat daar mee te maken heeft. 

"Schaken onder de aandacht brengen is mijn 

roeping geworden." Ton Slagboom schaakt al 50 

jaar en al 30 jaar bij Schaakclub Dordrecht.  

Koffie met... 

Koffie met... is een laagdrempelige reeks 

koffieochtenden, waar mensen elkaar ontmoeten 

en kennis delen. Elke keer staat een lokaal thema 

of een lokale gast centraal. 

 

In een genoeglijke omgeving met een prachtig groot scherm kon 

ton bijna 2 uur zijn verhaal kwijt aan een 6-tal bezoekers, een 

record opkomst volgens de Bieb. Na een vogelvlucht door de 

geschiedenis, wereldkampioenen, het Nederlandse schaak kwam 

de focus op Dordrecht te liggen. 

Benadrukt werd het goede schaakklimaat in Dordrecht, waarbij er 

niet alleen meer geschaakt wordt op klassieke schaakclubs, maar 

onderling op diverse plekken en vaak ook overdag. Dit vanwege 

de veranderde maatschappij, met name meer aandacht voor 

jeugd en ouderen. De integratie in Dordrecht met instellingen 

zoals verzorgingshuizen, buurtcentra, scholen etc. is dan ook in 

volle gang.  

Dank aan de deelnemers: Remco Aerts (Sportbedrijf), Johan v.d. 

Griend (uitstekende bijdrage), Cletus en Johan (Klockelaer) en 2 

bewoners van buurman het Polderwiel. 

 

Prachtige reclame voor de schaaksport 

dus, met dank aan de actieve instelling van 

de Bibliotheek: In alle 3 de vestigingen 

(Stad, Crabbehof en Stadspolders) staat nu 

een fonkelnieuw schaakspel. SPELEN DUS ! 

 



Of het niet genoeg was, mocht Ton ook 2 workshops presenteren in de Sportboulevard. Dit was een gevolg van 

de zeer goede samenwerking met de Gemeente en met name het Sportbedrijf en zijn sportregisseurs: 

5. De (maatschappelijke) mogelijkheden van schaken 

Datum:   Woensdag 22 november 2017 Sportboulevard Dordrecht, 

Fanny Blankers-Koenweg 10, Dordrecht     

Initiatiefnemer: Ton Slagboom (Schaakclub Dordrecht) 

Doel: De rol delen van schaken in combinatie met diverse 

maatschappelijke organisaties. 

Omschrijving: Professor Scherder (hoogleraar neuropsychologie en 

bekend van onder meer DWDD) benadrukt geregeld dat schaken van 

belang is vanwege de positieve effecten op het brein. Mede hierdoor 

laat de Schaakclub Dordrecht zich steeds meer zien bij diverse 

instellingen zoals de bibliotheek, zorgcentra en buurthuizen. Schaken 

op locatie. Graag gaan ze in gesprek over de mogelijkheden van 

samenwerking die er zijn in de stad. 

Doelgroep: Onderwijs, maatschappelijke organisaties, bibliotheek, zorgcentra, sociale wijkteams, musea, 

buurtcentra en (sport)verenigingen 

Eye-opener was dat er in Dordrecht nog meer ‘prive’ geschaakt wordt als gedacht. Bovendien 

zoeken enkele scholen ondersteuning van Schaakclub(s) op het gebied van jeugdbegeleiding! 

 

RECLAME: 

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

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

Bijgaand uit een episode van de serie Morse; let op 

de positie van de Koning en Koningin. Later in de 

uitzending stonden de stukken plots wel goed !!! 

Tot Slot: Donderdag 28 December wordt  

het 12e Hoogendoorn toernooi gehouden 

in de Crabbehoeve. Deelnemers kunnen 

zich nog opgeven bij toernooidirecteur 

Kees van 't Hoff, zie ook de websites van 

SCD en Toms Schaakboeken voor info. 



 


