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Uitgave bestuur SCD

N. Roodenburg, medeoprichter

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

www.schaakclub-dordrecht.nl
06-28791845

Het huidige bestuur SCD
Arend van Grootheest
Jan Willem Versloot
Ben Sitton
Henk Timmermans
Hans den Boer
Ton Slagboom

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

Andere sleutelfuncties:
Martijn Rijneveen
Adri Timmermans
Kees van ‘t Hoff

- jeugd coördinator
- webmaster
- externe competitie

Ereleden: Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans en 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. 100 leden, waarvan 70 senior leden en 30 jeugd leden.
Zij behoort daarmee tot een van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.
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1.Voorwoord (Redactie / Wethouder / Voorzitter)
Hier begon het allemaal mee in 1888;
zo stond het 6-tal oprichters in het 1e Tijdschrift
van de Nederlandsche Schaakbond, waarvan wij
ons gelukkig prijzen die in het bezit te hebben en..
goed opgeborgen in een kist op de Crabbehoeve.
130 jaar verder presenteert het bestuur van SCD
allen dit beknopte, maar daarmee niet minder
interessante, Jubileumblad. Nieuwe historische
gegevens worden gepresenteerd met de nadruk op
de schaker zelf incl. enkele geweldige interviews. Getracht is om niet te doubleren met de
Jubileumbladen van 1988 (fenomenale Jan Flach) en 2013 (Ton Slagboom). Rest te melden om dank
uit te spreken aan de Lustrumcommissie (Victor Koppelaar / Otto van Haren). Veel LEESPLEZIER!

“Praatje van de wethouder” - Trots!
Het gemeentebestuur van Dordrecht is trots op alle (denk)sportverenigingen die we rijk zijn. Trots op de
sporters, de leden, de besturen, liefhebbers en vooral ook de vele vrijwilligers. Verenigingen die echt geworteld
zijn in onze stad en die al jaren een rol van betekenis hebben, zijn van groot belang. Dat uw club in
Crabbehoeve is gehuisvest - dat zoveel voor de wijk betekent - is dan ook geen toeval.
Dordrecht gelooft in de kracht van sport en wil dat zoveel mogelijk Dordtenaren aan sport doen. Sport gaat niet
alleen over meedoen maar ook over beleven en bijdragen aan. Sport raakt Dordtenaren en kleurt de stad meer
dan de witte en zwarte stukken op een schaakbord.
Uw 130 jarig jubileum is zeer bijzonder. De oprichters hadden in 1888 niet kunnen bedenken dat u vandaag de
dag in Crabbehoeve ben gehuisvest en uw 130 jarig jubileum viert. Een origineel exemplaar van
het 1e Tijdschrift van de Nederlandsche Schaakbond met de namen van de oprichters ligt gelukkig veilig
opgeborgen maar uw club is het levendige bewijs dat de schaakclub een mooie toekomst heeft.
Een Russisch schaakgrootmeester Anatoly Karpov zei ooit: 'Schaken is alles: kunst, wetenschap en sport'. Het
mooie is ook dat schaken van alle leeftijden is. En zoals u het zelf omschrijft op uw website maakt het niet uit
of je sterk bent of dat je de regels nog moet leren. Schaakclub Dordrecht is er voor iedereen.
De schaak-uitdrukking 'Je moet je concentreren op het schaakbord. Buiten fluiten de vogeltjes...' vind ik zeer
toepasselijk. U richt zich uiteraard allereerst op het schaken maar heeft zichtbaar ook aandacht voor de
buitenwereld, de Dordtse samenleving. Zo zet uw club zich positief en actief in om de kracht en het belang van
schaken steeds dichter bij de Dordtenaar te krijgen. U brengt de schaaksport naar diverse plekken in de stad. Er
zijn koffie-ochtenden in bibliotheken, u bent actief betrokken bij de laagdrempelige voorziening voor mensen
met geheugenproblemen in de Sporting Deltahal en er zijn schaakmomenten in De Klockelaer. Uw
jeugdcommissie zet zich enthousiast in en maakt daarbij gebruik van digitale mogelijkheden en een groot tuinschaakspel. Bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond is het aantal jeugdleden, mede dankzij het goed
benutten van deze trends, de afgelopen tien jaar verdubbeld. Er is toekomst voor schaken!
Ik wens u namens het gemeentebestuur van Dordrecht nog vele jaren schaakplezier.
Rinette Reynvaan, Wethouder Sport

“Praatje van de voorzitter”
Tja wat schrijf je dan met zo’n mijlpaal. Wat gebeurde er eigenlijk in 1888. De tijd waarin Carré in Amsterdam
werd gebouwd, dat Albert Heijn z’n eerste kruidenierswinkeltje opende in Zaandam. maar ook de tijd dat de
National Geographic Society werd opgericht en steeds meer nieuws van over de hele wereld tot ons kwam.
Het zou nog ruim 11 jaar duren voor het beroemde vlaggetje in de schaakklok werd uitgevonden. Je vraagt je af
hoe lang die partijen tussen de sigarenrokende heren van stand die 1e jaren wel niet konden duren. 130 jaar!
Volgens een Australische professor is het mogelijk dat steeds meer mensen deze respectabele leeftijd kunnen
bereiken. Daarbij gelden wel een paar leefregels:
1. Beweeg meer ! Een zwak punt voor de meeste schakers, een rondje langs de borden en heen en weer
naar de bar kun je niet echt meetellen.
2. Stop met roken ! Daar is het tijdens de wedstrijden wel een stuk gezonder geworden. Het is niet meer
voor te stellen dat vroeger de zaal blauw stond van de rook. Nu zijn de rokers naar het terras verbannen,
waar het overigens vaak gezellig toeven is.
3. Minder eten, neem een kleiner bord ! Voor menigeen zal ook deze regel niet meevallen. Het beroep
op sterkere brillen dan wel vaker tussendoor een snack zal toenemen.
4. Positief in het leven staan ! Alweer zo’n lastig advies want hoe hou je het vol als je weet dat er altijd
weer spelers zullen zijn die slimmer en sterker spelen. Ben je net lekker aan je rating aan het werken en
krijg je als gevolg daarvan, met dank aan de wedstrijdleider, frustrerend sterke tegenstanders aan je bord.
Het is natuurlijk heel bijzonder dat onze Dordtse vereniging al jaren, tegen de landelijke trend in, in staat is om
aan zo’n 100 leden een plezierig tijds verdrijf te bieden. Niet in de laatste plaats doordat men zich betrokken
voelt bij het wel en wee van de leden. Bijzonder positief is dat steeds weer jonge kinderen het schaakspel een
leuke uitdaging vinden. Geen computergame maar echt live met echte tegenstanders de denkkracht meten.
Mochten zij in de toekomst dit mooie spel blijven spelen dan moet een 250 jarig bestaan zeker mogelijk zijn !
Arend van Grootheest, voorzitter

KUNSTMIN … verbintenis met schaken
Kunstmin is één van de belangrijkste podia van de Drechtsteden en een schouwburg met een brede
professionele programmering waarin (bijna) alle genres van de podiumkunsten te zien zijn. Kunstmin is hét
theater van Dordrecht. Ooit stonden hier al internationale grootheden als Josephine Baker, Zarah Leander en
boeienkoning Houdini op de bühne. En nog altijd vinden hier optredens van groot formaat plaats.
Kunstmin en publiek vormen samen een levendig klimaat
Podiumkunsten en in het bijzonder Kunstmin bestaan bij de gratie van de burger. Ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zonder publiek geen voorstelling en vice versa. Kunstenaars en publiek staan tijdens het
optreden in contact met elkaar en zijn met elkaar in het hier en nu. Het is een hoogwaardig aanbod dat
aanspreekt, raakt, beroert, amuseert en/of verleidt.
Tussen 1921 en 1952 presenteerde de Dordtse middenstand zich in Kunstmin met de D.A.W.E.T, dat is de
afkorting voor de “Dordtse Algemene Winkel Etalage Tentoonstelling”. Deze naam op zich is al een tijdsbeeld.
Deze shows toonden van auto’s tot bedden, van kachels tot kleding. Omstreeks 1960 werden in Kunstmin dit
soort shows ook gehouden onder de naam ‘A tot Z show’. Kunstmin werd in het verleden heel veel gebruikt
voor staatsiefoto’s van bijvoorbeeld muziekverenigingen.

In juli 1956 werd in Kunstmin een expositie “Mens en zijn Hobby” gehouden ter gelegenheid van de Hoffeesten
t.g.v. de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. Er stonden volières met kwetterende vogels,
bijenkorven en aquaria. Er was een bloemenfestijn , een fotosalon, amateurfilms etc. Een expositie van een
hele week! Op 9 maart 1957 werd door de Stichting “Jong Dordt” een sprookjesmusical opgevoerd Onder de
titel: “Riket met de kuif”. Die Stichting was een initiatief van de (kinder)politie en de Sociale Dienst om de
“asfaltjeugd” bezig te houden (lees: van de straat te houden)
1958 - 70 jaar jubileum van Dordtse schaakclub
Een hoogtepunt in de geschiedenis van het Dordtse schaakleven waren ongetwijfeld de Bondswedstrijden die
aan onze stad werden toegewezen door de Bondsraad van de KNSB vanwege ons 70-jarig bestaan. Behalve het
Open Kampioenschap van Nederland was ook het landskampioenschap voor dames daarvan een onderdeel. Er
waren 130 deelneemsters. Zij speelden in de grote voorzaal van Kunstmin - en dat was een prachtige zaal. De
pers besteedde veel aandacht aan het spectaculaire gebeuren. Ook het 'Tijdschrift' van de KNSB wijdde er een
lang verslag aan, met veel woorden van waardering voor de organisatie.(nb: foto deelnemers op achterpagina).
Op Koninginnedag werd o.a. in 1959 door het Dordts Onderwijzerstoneel een toneelstuk opgevoerd voor de 6e
klassen (nu groepen 8) van de lagere scholen.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaf geregeld concerten in Kunstmin. Voor de leerlingen van de
middelbare scholen kwam dit befaamde orkest naar de schouwburg voor zogenaamde schoolconcerten. De
dirigent moest geregeld tot stilte manen. Het resultaat trok internationaal grote aandacht. De Britse regisseur
Peter Greenaway was er in 1985 nog zo door geïmponeerd dat hij zijn film ‘A Zed and two Noughts’ gedeeltelijk
in Kunstmin opnam. Veel bedrijven zoals het G.E.B. (nu: Eneco) en Gemeentewerken hielden hun jaarlijkse
revue avonden met bal na in Kunstmin. Revue avonden compleet met conferencier, jongleur, goochelaar en
accordeonistentrio. Dordtse rockbands traden op en de dansschool hield haar jaarlijkse presentatie.

DEZE TIJD
Het eerste Koningsconcert in 2015 werd
georganiseerd door Kunstmin in het Energiehuis en in
de Schouwburg.
Sinds 2015 organiseert Kunstmin een jaarlijkse
kerstproductie waaraan een groot aantal
amateurspelers meedoet. Nog steeds biedt Kunstmin
aan scholieren en jongeren activiteiten als de
Cultuursafari en de Jeugdweek, een kennismaking
met theater. De opnames van de televisieserie over
Annie M.G. Schmidt vonden onder meer plaats in
Kunstmin. Het Dordts Philharmonisch Orkest houdt
haar jaarlijkse eindejaar concert in Kunstmin en de
Lions vieren groot feest met hun jaarlijkse gala in de
maand december.
Kunstmin ontvangt jaarlijks de DOV voor bijeenkomsten, en organisaties als de BOVAG. In 2016 organiseerde
Ernst & Young in de Grote Zaal de bekendmaking van de ondernemer van dat jaar. In 2018 / 2019 staat de
herdenking van de Dordtse Synode centraal met een reeks aan festiviteiten, reportages, projecten en
exposities.
Managers Kunstmin Jan Zobel / Aline de Jong
Zaterdag 24 November zal in het kader van de 4 Zonen van Dordrecht vooral aandacht aan Buddingh’
geschonken worden, waar Schaakclub Dordrecht ook in denkt te participeren met bijvoorbeeld een toernooi.

Daarmee is de verbinding Kunstmin – SCD een feit en de cirkel, mede dankzij Buddingh’, rond…..

2. WE GAAN NAAR HASTINGS !

Jan Willem Versloot

In de jaren 50 -80 van de vorige eeuw onderhield schaakclub Dordrecht nauwe banden met de Hastings & St.
Leonards chess club. De kampioen van Dordrecht werd jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan het -zeker
in die tijd- wereldberoemde schaaktoernooi in onze partnerstad aan de Zuid Engelse kust. Ons erelid Leo
Jansen was er meerdere malen te gast. In zijn kielzog trok hij dan ook vaak nog andere leden die hun
schaakkracht dan in één van de sub-toernooien konden etaleren. Daarnaast waren er soms nog door de
gemeente ondersteunde uitwisselingen.
De laatste contacten dateren alweer van meer dan 22 jaar geleden. Op uitnodiging van onze Engelse
schaakvrienden waren we toen getuige van de feestelijkheden rond de 100e editie van het roemruchte
toernooi dat nog steeds elk jaar rond de jaarwisseling wordt gehouden.
In het kader van ons jubileum in 2018 is Ton Slagboom er in geslaagd om de contacten met Hastings weer aan
te halen en dat heeft er toe geleid dat er in 2018 weer een uitwisseling zal plaatsvinden. We zullen op zaterdag
5 mei 2018 een match spelen in en tegen Hastings. Waarschijnlijk wordt in 3 groepen een dubbelrondige
snelschaak wedstrijd ‘Engeland – Holland’ gespeeld. Zondag wordt een cultureel uitje, bijv. naar het kasteel.
Het is de bedoeling om op zaterdagmorgen om ongeveer 07.00
uur te vertrekken en we zijn dan tegen het eind van de ochtend
in Hastings. We overnachten van zaterdag op zondag in een
hotel en gaan op zondagavond weer naar huis. De kosten van
de reis (auto, tunnel, hotel, ontbijt, lunch) is beperkt gebleven.
Uiteraard doet ook onze schaakclub een duit in het zakje.
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers! Dus als je
belangstelling hebt om mee te gaan, laat dat dan aan mij weten
via secretaris@schaakclub-dordrecht.nl. De lijst tot dusver is:
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1
2
3
4
5
6
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Mark Timmermans
Adel Omearat
Rik de Wilde
Jacques Hennekes
Marcel Pluymert
Jan Willem Versloot
Ton Slagboom

2397
2256
2128
1963
1928
1907
1875

8
9
10
11
12
13
14

Adri Timmermans
Victor Koppelaar
Victor van Blommesteijn
Arie van Heeren
Johan van de Griend
Wouter de Bruin
Wim Jongeneel

1852
1832
1808
1803
1802
1793
1782

15
16
17
18
19
20
21

John v.d. Laar
Henk Timmermans
Otto van Haren
Thijs van Hoek
Anton de Maertelaere
Teus Slotboom
Rick Jelier

1754
1743
1678
1640
1572
1565
1549

3.Historie
Voorstellen aan……David

Ton Slagboom

Op Tom’s Schaakboeken is een van de oudste Dordtse schaakfoto’s geplaatst die we kennen, namelijk die van
‘David tegen Goliath’ uit 1935. Hij is genomen op de Voorstraat bij de HEMA, geopend aldaar in 1932.
Wie schetst de verbazing als we ruim 80 (tachtig !) jaar later David springlevend zien verschijnen op de
wekelijkse donderdagmorgen schaak in de Klockelaer. Daar woont namelijk Jan Willem ‘t Hart, geboren te
Dordrecht in 1925. Ik spreek met Jan Willem, zo mag ik hem noemen, in zijn eigen flat op de 8e verdieping.
Hij weet het nog goed: Als 9-jarige jongen zat hij toen in de 4e klas van School 10 op het Geldeloze pad. Thuis
keek hij vaak toe als zijn vader, in die crisisjaren werkeloos, zat te schaken. Af en toe mocht hij proberen zijn
vader te verslaan, waarna hij 1 Cent zou krijgen. Het is Jan Willem niet gelukt om die ooit te verdienen….
Terug naar de foto: Zijn tegenstander heet van Buren en Jan Willem verloor de partij. Aangezien zijn vader geen
krant had kreeg Jan Willem het Dordrechts Nieuwsblad pas weken later te zien op school dankzij ‘kwekeling’
Meinders. Later tijdens een schoolreis kwam meester Wesselman naar hem toe over dat artikel, wat welhaast
de toenmalige voorzitter van DSC geweest moest zijn !

1935 – 2017 : David = Jan Willem ‘t Hart
Jan Willem weet nog dat zijn vader in 1936 in de
zaal van Americain zat bij het bezoek van
wereldkampioen Euwe aan Dordrecht. Ook de
speelzaal van ODI toen in de Johan de Witt straat
( boven ‘t Bevertje) is bekend, net zoals speelzaal
Hotel Heybeek en café Noldus (kelner bij
Heybeek!), Burgemeester de Raadt Singel.
Schaken is er niet meer van gekomen, daar JW
musicus is geworden via klarinet, trompet naar
trombone. Buiten de muziek is JW 40 jaar bij de
beroepsbrandweer geweest en is in 1982 daar
met pensioen gegaan op 57,5 jarige leeftijd.
Tot slot: de beroemde foto heeft hij, opgeplakt
op karton van een Machinefabriek, in bezit. Dat is
gedaan door zijn Tante - Oom Arie van de Net.

HERINNERINGEN
H. v.d. Berg [mailto:hein-hansje@home.nl] vrijdag 20 januarin2017 0:05 Aan: jwversloot@upcmail.nl
Herinneringen
Beste schakers, Het was zo maar een ingeving :eens kijken of mijn eerste
schaakclub nog bestaat. Dat bracht mij bij jullie jubileumboek dat ik met veel
plezier heb gelezen. En het riep natuurlijk bij mij een aantal herinneringen op
waarvan onderstaand verslag wordt gedaan.
START.
In het laatste oorlogsjaar (1944 ) leerde onze, eveneens ondergedoken,
buurman Aart de Visser ( penningmeester van DSC ) mijn broer Ger en mij de
eerste beginselen. Schaakstukken waren er toen niet verkrijgbaar maar Ger
maakte stukken van triplex en wij kochten het fameuze "Oom Jan leert zijn
neefje schaken". Meteen na de bevrijding kwamen wij jonkies ( 16 en 14 jaar )
door de ballotage en mochten "onderaan" beginnen. Wat later kwamen de
broers Joustra erbij.
Meteen vroeg aan de slag : elke clubavond de borden en stukken (opgesteld en dozen afgeruimd ) en klokken
naast alle borden zodat de "heren" meteen konden beginnen. Prettig dat in die bovenzaal van Americain een
biljard stond waarop WIM ,KLAAS en ik een kwartiertje konden prutsen.
Successievelijk klommen we qua sterkte omhoog. Waren Wim Joustra en ik vroeg klaar dan gingen wij naar de
bios en onder het voorprogramma speelden wij een partijtje blind! Vrij snel kwamen wij in de 10tallen in de
R.S.B. te spelen en ook daar met toenemend succes. Imponerend was een uitwedstrijd tegen "Rotterdam". Een
zaal met zo'n 120 borden waar vele 10 tallen (en de rest onderling) speelden. Zo’n massa hadden wij nog nooit
zien schaken! De partijen duurden 40 zetten in 2 uur en konden daarna naar keuze worden gearbitreerd of
binnen 3 weken worden uitgespeeld.
Zo overkwam het mij dat bij een stand van 41/2-41/2 mijn partij de beslissing moest brengen. Uitspelen dus. En
ja, na nog een hele avond won ik en na enig analyseren met de tram terug naar het station CS. Ach, geen trein
meer naar Dordt. Dan maar naar Zuid waar er misschien nog een ging. Helaas. Maar je bent jong en het was
geen winter dus maar langs de grote weg lopen op hoop van een lift. Waarachtig, bij Barendrecht lukte het en
werd ik keurig bij de brug in Dordt afgezet. Toen was het wel 2 uur s ‘nachts. Dat leverde mij in het volgende
clubblad wel op dat ik het "Dordts loperspel "had uitgevonden. ( dat zet het in uw jubileum boek vermelde
Rotterdamse loperspel als onjuist weg.
ENIGE JAREN LATER.
Die fusie met ODI had toch een aantal bedenkingen in de herenclub waar 10 leden in het onderwijs werkzaam
waren, waaronder S. Bakker en J.M. Verkerk voorzitter resp. secretaris.
Daar leerde ik o.a. Leo Jansen kennen en met hem speelde ik honderden vluggertjes met klok in plaats van
onze academische studies de voorkeur te geven. Ook waren er mooie biljarts. Samen startten wij jeugdschaak
in Dordt op woensdagmiddag in onze zaal waar s ávonds de senioren speelden. Grote belangstelling en Verkerk
zorgde voor de orde. Met beider studies is het als laatbloeiers overigens als Ir vliegtuigbouw en Drs.
bedrijfseconomie nog goed gekomen. De secr. van de K.N.S.B. bezocht ik in Alkmaar en kreeg goede tips. Wij
startten schoolschaak op de middelbare scholen met een heuse competitie !

DAGBLAD DE DORDTENAAR.
Met de redactie had ik een relatie opgebouwd. Af en toe mocht ik een stukje schrijven over schaken max.30
regels voor 10 cent per regel . Dat leidde tot de vraag om voor de jeugd een Paaseieren wedstrijd te
organiseren en de Dordtenaar financierde dat. Met groot succes, want het volgende jaar werd het uitgebreid
met senioren. In de top 4kamp was ik een der slachtoffers van de ingehuurde internationale meester Theo van
Scheltinga. Zo is dat van de grond gekomen.
Tijdens een zomervakantie was ik in het Noord-Hollandse Schoorl en speelde Pank Hogendoorn in Alkmaar in
het jaarlijkse K.N.S.B. toernooi. De afspraak was dat ik om 18 uur hem belde om te horen hoe zijn partij was
verlopen, waarna ik een stukje schreef en dat de volgende morgen vroeg naar de redactie doorbelde. Zo
verdiende de arme student aardig wat van zijn vakantiekosten terug. Toen ging het een avond mis. Pank was er
niet meer. Nagevraagd wat de uitslag was. Ja hij won. Nooit heeft hij een partij gespeeld die ZO spannend was
en met fraaie offers in winst had omgezet. Pank kon er wel om lachen hoor. En de dank je wel bonbons
smaakten hem goed.
K.N.S.B. COMPETITIE.
Daar waren wij inmiddels in terecht gekomen. Met een goed team waarvan ik nog namen herinner Henk van
Donk, Pank Hoogendoorn, Leo Jansen, Ab Hordijk, Adrie van der Willigen, Dick Okker in wiens Kweekschool wij
verscheidene thuiswedstrijden hebben gespeeld. Een andere keer zaten wij in Americain. De regels waren 50
zetten in 21-2 uur. Wie om godsdienst redenen niet op zondag wilde spelen trad de zaterdag daaraan vooraf
aan. Zaten wij op zondag te spelen en daar kwamen2 heren in jacquet binnen want zowel Okker als
Hogendoorn hadden kerkelijke functies. Maar ze wilden wel weten of wij hun zaterdagse voorsprong van 4/1
omzetten in teamwinst!
DORDTS KAMPIOEN.
Na de voorronden zat ik in een dubbele 4kamp met Hoogendoorn, van Donk en naar ik meen Schouten. De
eerste 2 pakte ik allebei met anderhalve punt en de laatste pot met Schouten duurde 2 avonden en meer dan
100 zetten voor ik Kampioen was. Vet lederen medaille van de Gemeente en de bonus naar Hastings. Helaas,
de Suez crisis brak uit en Hastings zou niet doorgaan zei van Donk. Maanden later bericht gaat wel door maar
toen was het te laat mij nog aan te melden. Jammer.
KEIZER SYSTEEM.
Inderdaad zeer bewerkelijk. Van Donk was arbiter om voorlopige uitslagen te bepalen. Ik speelde met Okker
en die was woest dat van Donk voor mij winst concludeerde. Dat kon helemaal niet juist zijn. Waarop van Donk
hem mededeelde dat als ik de goede zet had afgegeven hij een stuk zou verliezen. Tja, die zet had ik inderdaad
in de enveloppe gestopt. Was goed dat het systeem na 2 jaren werd verlaten.
SLOT.
Toen ik een baan MET woning in Amersfoort kreeg ben ik aan het eind van het seizoen 1957 1958 overgestapt
naar de Amersfoortse die eveneens 1e klasse K.N.S.B. speelde. Met hele goede herinneringen aan mijn Dordtse
13 jaren. Voor de toekomst twijfel ik niet aan de verdere bloei van uw vereniging.
Met vriendelijke groet,
Hein van den Berg.

PS: Leo was Dordrecht-voorzitter tussen 1968 en 1978. Direct na de oorlog werd hij lid van ODI en zijn eerste
bestuurstaak binnen drie weken was die van materiaalcommissaris. Samen met J.M. Verkerk nam hij in 1951
vanuit Dordrecht het initiatief tot de oprichting van een jeugdschaakcommissie. Volgens Leo de eerste zo in het
land en dus uniek. Ook de naam van Jan Willem Sjoerdsma is hier jarenlang aan verbonden geweest.
Hans Berrevoets
From: H. v.d. Berg Sent: Saturday, April 29, 2017 3:28 PM To: T. Slagboom Subject: LEEUW
Beste Ton, Wil je deze mail ook aan Leo doorgeven? Van hem heb ik geen mail-adres en zo lang hij revalideert
is hij toch niet rechtstreeks te mailen. Mijn eerste reactie is nog oppervlakkig, wat gelezen,wat gebladerd. WAT
een MOOIS !! En fraaie tekst en veel -handige- diagrammen.
Een immens omvangrijke hoeveelheid varianten. Wat is dat een monnikenwerk geweest. Chapeau! Al in mijn
Dordtse tijd, na 3 delen van Den Hertog-Euwe ( van de 4 ) koos ik een beperkt aantal openingen. Met zwart KIndisch en siciliaanse draak. Met wit indien mogelijk het Noords gambiet. Dat heeft ook als voordeel de
onbekendheid, dus tijdwinst. Met door de jaren heen een score tussen 70 en 75 %. Dat zou ook een aantal
leuke analyses kunnen opleveren. Helaas, nadat ik 52 jaren clubschaker ben geweest stapte ik over op bridgen
en heb geen enkel notatieboekje bewaard. Leeuwen kende ik alleen uit de dierentuinen maar nooit uit de
Drechtsteden. Die brullen zeer luid is mijn indruk en zijn buitengewoon gevaarlijk ! Ik vind dit een fantastisch
oeuvre en complimenteer schrijver en analist. Het zal wel even duren eer ik daar dieper in zit.
> Hartelijke groet, Hein

Naschrift: Hein is in de zomer van 2017 onverwachts overleden en heeft de Schaakclub Dordrecht een
geweldige nalatenschap achter gelaten. Daarvan is ongeveer de helft besteed in ons Jubileumjaar voor
het feest, trip naar Hastings en aanschaf van een kist met klokken incl. blijvende herinnering aan Hein.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECLAME:
Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938
Rubriek: Centrale verwarming

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

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

ERELEDEN
Na het ontvallen in 2017 van 2 ereleden Jan Flach en Adri v.d.Willigen heeft Schaakclub Dordrecht nu nog 4
ereleden. In onze statuten staat namelijk dat het erelidmaatschap vervalt bij overlijden. Elk van hun wilden
enthousiast wel iets kwijt over hun kijk op 130 jaar Schaakclub Dordrecht.

PETER v.d. LAARS
In senioriteit scoort Peter hoog, al is dat hem absoluut niet aan te zien, maar daarover straks meer.
We beginnen het gesprek met de foto in het vorige Jubileum uit 1930, waarop zijn vader en zijn oom staan
afgebeeld. Peter ziet in 1938 het levenslicht in de Looierstraat en gaat lagere school op het Geldeloze pad. In
de oorlog is hij als 7-jarige getuige van de brand bij de Familie Dicke op de Prinsenstraat en wordt die foto door
toedoen van Hans Berrevoets in de Dordtenaar geplaatst. Na de oorlog komt Peter op de Dordtse buitenschool
aan de Vrieseweg. Al op zijn 12e (!) heeft hij het schilderen geleerd van de beroemde schilder Van Strij; niet zo
gek dat hij opklom tot hij zijn eigen bedrijf had in 1975 met zo’n 25 medewerkers!
“Ik was gek op jazzmuziek en sporten krachtsport bij Hercules, judo bij Muilwijk vanaf mijn 16e jaar tot circa 37
jaar, door een auto ongeluk was dat niet meer mogelijk om dat uit te oefenen. Ik dacht ik moet maar eens aan
andere sporten gaan denken: dammen maar het werd schaken bij schaakclub Dordrecht. Het was denk ik 1984,
Prof. Gunninkplein 1 en Phil gebouw Grote Kerksbuurt”.
Eind zeventiger jaren, hoogtijdagen in Dordrecht met o.a. de
Denksportcommissie – bezoek Euw & Sybrands, was Peter
vaak te vinden in de alom bekende Stadsherberg. Via 1 van zijn
klanten, Pank Hoogendoorn, werd hij vervolgens lid van SCD in
1984. Daar kreeg hij gelijk les van de eminente Henk van Donk!
Uiteraard heeft Peter furore verworven en grote bekendheid
in de regio door liefst 22 jaar zijn eigen toernooi te verzorgen.
In 1988 start S.C. Dordrecht met het 1e Openlucht snelschaak
kampioenschap van schaakclub Dordrecht, inzet een hoofdprijs
van maar liefst f 500,-- en de v.d. Laars wisselbokaal. Befaamd
is de editie op het Scheffersplein, waarbij Peter zelfs een
hoogwerker had ingehuurd voor de finale met onze WL Henk
Timmermans op eenzame hoogte. Dankzij vele versnaperingen
weten sommigen van ons daar niet veel van te herinneren ?!
Gevraagd naar een mooi moment noemt Peter een wedstrijd
van het eerste, waarbij onze huidige Penningmeester Ben iets
te luid riep: ‘’Peter, je blijft minimaal, minimaal tot je 80e !!!’’
De laatste editie in Boekmans met erelid Adri.
“ Ik ben ook dankbaar dat ik de Henk van Alphen bokaal gekregen heb wegens verdiensten voor de schaaksport
en niet te vergeten het certificaat openen van Denksportcentrum Dordrecht, met bijzijn van voorzitter F.M.J.
Drs. Roozenburg, Ton Sybrands en Jannes v.d. Wal op 19 juni 1987 in de Dolhuisstraat. En ook de oorkonde
bestuur en leden van Schaakclub Dordrecht in vergadering bijeen, benoemen tot erelid Peter van der Laars.
Als blijk van waardering voor de vele diensten en belangeloos verricht en jarenlange inzet voor de vereniging”
Peter was zo’n 10 jaar Adjunct bestuurslid en er trots op zijn opvolger geregeld te hebben; waarvoor dank….

ADRI TIMMERMANS
Op 7 september 1982 werd ik lid van Schaakclub Dordrecht. Ik weet het zo precies omdat deze dinsdag
samenviel met de Algemene Ledenvergadering van dat jaar en op de agenda stond de invoering van een
nieuwe vorm van de interne competitie. Daar moest ik wel bij zijn.
Mijn aanwezigheid daar was best wel even een moeilijk punt, want ik was op die dag ook net in ondertrouw
gegaan en het had toch echt wel wat overtuigingskracht gekost om aan mijn aanstaande bruid over te brengen,
dat ik toch echt niet kon wegblijven op die ALV. Caroline was toen al heel geduldig met mij en begreep het. Het
nieuwe competitiesysteem was gebaseerd op een computerprogramma dat ik in die zomer had geschreven.
Een tweedehands Tandy TRS-80 met een cassette recorder om de gegevens op te slaan en voorzitter Jan Flach
als printer… Hij typte op dinsdag de indelingen en de stand uit. En dat was een hele berg werk, want in die
periode speelden er tussen de 80 en 100 leden op een speelavond in het CSD aan het Professor Gunninkplein.
Dat ik lid werd van Schaakclub Dordrecht was natuurlijk meteen duidelijk. Weliswaar was ook Groothoofd een
Dordtse vereniging, maar toen ik vanuit Leiden naar Zwijndrecht verhuisde viel de keus op de vereniging waar
mijn broertje al lang speelde en ook mijn vader vanaf 1938 zijn roots had liggen. Er zijn nog foto’s beschikbaar
van het team waarin mijn vader speelde en o.a. kampioen wed in het seizoen 1961/62.
In Leiden had ik bij Philidor gespeeld en van daar nam ik heel wat ideeën mee. We begonnen al snel met een
groot een-dags toernooi, het Pinkstertoernooi. Een van de eerste toernooien waar de Zwitserse indeling werd
gedaan met de computer en dat heeft heel wat spannende momenten opgeleverd. Maar het toernooi was een
groot succes dankzij de inspanningen van onder anderen Jan Willem Versloot, Arie van Heeren als wedstrijdleider en Ton Slagboom. Grote namen deden mee aan dat mooie toernooi zoals de hele familie Piket en Eric
Knoppert. Wie? Zult u misschien zeggen, maar Eric was een grootheid in eendags toernooien. Vooral omdat hij
altijd moeilijk deed. We kwamen er ook altijd uit.
Het toppunt kwam bij de organisatie van het eeuwfeest in 1988. Met heel veel plezier denk ik terug aan de
voorbereidingen met Jan Flach en Jan Willem Versloot. Stad en land reisden we af om met schakers en
organisatoren te praten. Een lunch met Hans Böhm in het Amstel hotel, een sponsorgesprek met IBM met Hans
Böhm erbij en een onvergetelijke avond van Jan Willem met de voorzitter van de Russische Dambond die in
Nederland was, als bezoeker van het Interpolis toernooi.
Jan Willem heeft nog een vriendschapsvlag van de USSR op zijn bureau staan (wel thuis natuurlijk). Een
onvergetelijke tijd met als resultaat een heuse 10-kamp met Internationale grootmeesters als Evgeny Pigusov,
Ralph Lau, de Nederlandse GM’s Piket en van der Sterren, en als winnaar Alexander Khalifman. Khalifman
behaalde daarmee zijn 3e GM-norm en werd later nog FIDE wereldkampioen in het eerste knock-out
wereldkampioenschap. Onvergetelijk was de ontvangst op Schiphol toen Jan-Willem en ik moesten wachten op
het Aeroflot toestel, de reis terug met twee Russen die niet- of nauwelijks Engels spraken. ( Ik: “On the right
you see The Hague…”, Pigusov: “Yes, yes”, stilte…., ik: “On the right you see Delft” , Khalifman: “Yes, yes…”)
En ook de volgende morgen, het was een zondagmorgen en erg vroeg, toen de telefoon ging en een Rus zich
verontschuldigde en vertelde dat het hotel waar hij zat, geen ontbijt serveerde op zondag…. Snel in de kleren
geschoten, de beëdigd vertaler Russisch Hans Wertheim opgetrommeld en wij de gasten opgehaald en naar
het Postiljon Motel gereden. Het werd een lange dag met bezoek aan de binnenstad en de Kinderdijk molens.
Het was wel een hele domper op alle feestvreugde dat Jan Flach, de voorzitter van het organisatie comité aan
het eind van het toernooi een dusdanig zware hartaanval kreeg dat hij afstand moest doen van het voorzitter-

schap van Schaakclub Dordrecht. Hij herstelde tot op zekere hoogte maar werd op de club nooit meer actief.
Hij overleed vorig jaar. Ik heb op dat moment het voorzitterschap overgenomen en heb dat drie jaar gedaan.
Drukke werkzaamheden en de plannen voor een nieuw toernooi deden mij besluiten na die periode geen deel
meer uit te maken van het bestuur. Op het gebied van de interne competitie en de automatisering daarvan
bleef ik wel “adviseur”.
Er volgenden nog enkele Pinkstertoernooien
en daarna het grote avontuur van de
Snelschaak marathon. Daarover zullen de
anderen misschien ooit nog eens een boek
schrijven. Dit stukje is daarvoor te klein. Ik
kan alleen maar zeggen dat het altijd een
enorm feest was om te organiseren met een
min of meer vaste crew van Jan Willem
Versloot, Victor Koppelaar, Johan van de
Griend, Mari Pulles en de hele grote groep
van vrijwilligers, soms meer dan 30 man, die
dat toernooi tot een schaakfeest maken waar
ik nog altijd, op elk toernooi waar ik kom,
over word gevraagd. Ik weet dat ik een hoop
mensen tekort doe; daarvoor mijn excuses.
Jubileum 125 Jaar Wantij Paviljoen
Vijf jaar geleden hadden we het 125 jarig
bestaan van onze vereniging en ik werd
gevraagd iets te vertellen over Schaakclub
Dordrecht. Achteraf begreep ik dat
eigenlijk niemand echt geïnteresseerd was
in mijn verhaal. Ze wilden alleen maar
zeker weten dat ik op de receptie zou zijn
om mij een grote eer te bewijzen.
Tezamen met Peter van der Laars werd ik
tot erelid benoemd. Het was een
volkomen verrassing en ik ben er nog
steeds bijzonder trots op. Het certificaat
staat bij ons in de huiskamer.
130 jaar is onze vereniging nu en het is een bruisende vereniging. We zitten in een mooi clubgebouw, hebben
een actief bestuur, spelen met ons eerste op een landelijk hoog niveau en kunnen ons handhaven, hebben 5
achttallen en 3 viertallen in de RSB en daarnaast is het ook een bijzonder gezellige vereniging. Een heel goede
indicator daarvan is, dat Schaakclub Dordrecht ook aantrekkelijk is gebleken voor de spelers die naar ons
toekwamen nadat het door omstandigheden bij een vorige vereniging voor hen niet meer mogelijk was verder
te spelen. Ik ben er trots op dat ook mijn zoon alweer zo’n 11 jaar lid is van de vereniging. Het geeft ook aan
dat we een vereniging zijn voor alle leeftijden en alle sterkten. En zo hoort het bij een gezonde vereniging.
Op naar het volgende lustrum !

Adri Timmermans

GERT ZWARTJES
Schaakverleden Gert Zwartjes
Ik was ongeveer 6 jaar en leerde van mijn vader schaken. Mijn oudere broer ging mij vooraf en op ongeveer 14jarige leeftijd kwam ik op mijn eerste schaakclub: Apeldoorns Schaakgenootschap. Let op: het woord
genootschap gaf al aan dat je tot de elite diende te behoren.
’t Springende Peert
Na diverse verhuizingen na de pubertijd etc. kwam ik uit voor schaakvereniging Het Springende Peert uit
Puttershoek. Daar was gezelligheid maar ook prestatie troef. Bij deze vereniging werd ik gekozen tot voorzitter.
Was erg leuk in zo’n kleine club van ongeveer 25 leden. Heb er veel geleerd zowel op bestuurlijk niveau als op
schaaktechnisch niveau. Het Springende Peert is echter niet meer omdat er te weinig leden overbleven om te
schaken.
Groothoofd
Na een aantal schaakvrije jaren trok ik toch weer de stoute schaakschoenen aan om lid te worden van
Groothoofd. Was wel even wennen maar kreeg het toch erg naar mijn zin in dat gebouw in het uiterst smalle
straatje de Muys van Holystraat, zijstraat van de Albert Cuypsingel.
Schaakclub Dordrecht
Omdat ook deze vereniging kleiner en kleiner werd, werd Groothoofd ingelijfd door de grotere broer,
schaakclub Dordrecht in 1995. De in- en externe wedstrijden werden in die tijd gespeeld in het Johan de Witt
Gymnasium aan het Oranjepark. De speelzaal bestond uit twee zalen die op verschillend niveau waren gelegen.
Na verloop van tijd mocht je nog roken in de onderste zaal, maar niet in de hoger gelegen zaal. Ik weet nog dat
ik in de rookzaal speelde tegen Dik Groot die tijdens het roken van een dikke sigaar tijdens de partij grote
hoeveelheden rook in mijn gezicht blies (hij zal het niet met voorbedachten rade hebben gedaan). De uitslag
van deze partij is me ontschoten.
Voorzitter
In het laatste jaar van het Johan de Witt Gymnasium werd ik gekozen tot voorzitter en ik heb dit altijd ervaren
als een belangrijke gebeurtenis. Ik weet ook nog hoe dit in zijn werk ging. Anton van Bokhoven trad af en Peter
van der Laars (later erelid) vroeg aan mij of ik interesse had om in het bestuur te komen. Enfin, zo is dat dus
gekomen. Na een jaar moesten we of heel veel meer contributie betalen of een andere locatie zoeken.
Na een gesprek met de adjunct-directeur samen met Henk Timmermans dat op helemaal niets uitliep kozen we
voor een andere locatie die gevonden werd in de Hans Petrischool aan de Krispijnseweg. Het was er erg
gezellig en daar werden diverse partijen tot in de kleine uurtjes gespeeld. Maar ook daar moesten we het veld
ruimen: de school moest zich bezighouden met lesgeven en mocht om de een of andere reden geen ruimte
meer bieden aan verenigingen. Dus ….. weer op zoek naar een ander speellokaal.
Die vonden we in de kantine van een vereniging waar keiharde muziek gemaakt werd, Jubal aan de Jan
Ligthartlaan. Maar ook daar kwam een eind aan. Door diverse strubbelingen kozen we al na een jaar het
hazenpad. Na veel gepuzzel over de diverse mogelijkheden zijn we in 2012 beland op onze huidige plek.
In De Crabbehoeve zijn we zijn er warm onthaald en de sfeer in de drie ‘ huiskamers’ was overweldigend. Door
de uitstekende bediening, de gunstige prijzen van de koffie en de drankjes en de gezelligheid is het prima
toeven op deze plek. We krijgen alle medewerking van de leiding en niet te vergeten het bedienend personeel
om hier heel, heel lang te blijven.

Na tien jaar voorzitter te zijn geweest van schaakclub Dordrecht dacht ik dit te gaan beëindigen, maar ……..
onvoorziene omstandigheden bepaalden dat ik er nog een jaar aan vast heb geplakt. Na elf jaar als voorzitter in
een prima functionerend bestuur te hebben gezeten werd ik benoemd tot erelid en ik vond dit een prachtig
einde van mijn bestuurlijke activiteiten. In het vierde team van schaakclub Dordrecht speelde ik menige
bondswedstrijd. De sfeer in dit team was uitstekend en heel veel schakers wilden heel graag deel uitmaken van
dit fantastische team.
Op dit moment schaak ik dus al erg lang bij onze schaakclub, maar ook al weer een flink aantal jaren bij
schaakgroep De Klockelaer aan de Tak van Poortvlietstraat. Ook dit is erg leuk, onder anderen door het feit dat
de sfeer erg gemoedelijk is tussen de oudjes, waar ik ook deel van uitmaak en … we spelen de partijen in de
Klockelaer zonder klok, waardoor er meer gelegenheid is voor een sociaal praatje. Ik hoop met deze
schaakontboezemingen een kleine bijdrage te hebben geleverd aan 130 jaar Schaakclub Dordrecht.
Dordrecht, 12 januari 2018, Gert Zwartjes
Naschrift redactie: Gert zijn memories
bespiegelen exact zijn bescheidenheid, zoals we
hem allen kennen. Met zijn periode van 11 jaar
voorzitterschap is hij de langst zittende, net
voor ons andere erelid Leo Jansen. Daarmee is
hij onderdeel van het ‘All-time Bestuur’ SCD:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
WL Intern
WL Extern
Adjunct

G.Zwartjes
W.Klootwijk
F.Herbschleb
H.J.Timmermans
S.W.A.Kelder
P.v.d.Laars

11
24
11
18
26
10

Als verbinder zien we Gert hierboven aan het werk bij een Buddingh’ herdenking in de Witte Haen met rechts op de
foto Adri v.d. Wiiligen & Leo Jansen tegenover Roel Leentvaar & Ton Slagboom, die het 4-kampje mocht winnen.

CEES BUDDINGH’
Er is al zeer veel over Cees geschreven, maar hij mag in dit blad niet ontbreken met name omdat 2018 zijn 100e
geboortedag is (7 Augustus 1918 in de Riouwstraat). In het kader van de ‘4 zonen van Dordrecht’ zal de
voorzitter van het Buddingh’ genootschap, clublid Hans Berrevoets hieraan de nodige aandacht geven.
Een korte terugblik nog:
In de jaren na de oorlog speelde
Cees correspondentiepartijen met
de vorig jaar overleden Adri. v.d.
Willigen. Wij prijzen ons gelukkig
onderstaande briefkaart in ons
archief te hebben, met dank aan
historicus Hans Berrevoets. Let op
de postzegel van 6 Cent!
In de vijftiger jaren werd Cees
clublid en klom via het tweede
team op naar het eerste. Enkele
partijen van hem zijn gelukkig nog
bewaard gebleven binnen SCD !

LEO JANSEN
Leo is helaas niet meer in staat een interview te geven. Al jaren
verkeert hij in slechte gezondheid (Parkinson) en is de vrees
gerechtvaardigt dat hij dit jaar zijn negenstigste geboortedag niet
meer mee gaat maken. Desalniettemin mag ons oudste erelid (en
tevens erelid van sv Sliedrecht) niet ontbreken in dit Jubileumblad.
Leo is geboren in Noord-Holland en is als 2-jarige vanwege het
overlijden van zijn ouders al opgevangen door een pleeggezin in
Dordrecht. Hiernaast staat hij als 12-jarige jongen op de foto in 1940
bij de HBS op de Oranjelaan. Direct na afloop van de oorlog wordt Leo
lid van ODI en wordt daar op zijn 22e voor het eerst clubkampoen. Dat
is hij weer in 1952, dan voor de 1e keer bij de fusieclub Schaakclub
Dordrecht! Concurrenten: Pank Hoogendoorn en Adri v.d.Willigen.
In 1994 behaalt Leo het laatste clubkampioenschap, gedeeld met
Xander Wemmers daar de beslissingswedstrijd in 1-1 eindigde. In die
ruim 45 jaar kruist hij menig maal de degens met Pank en die andere
grote Dordtse schaakcoryfee Henk van Donk: De Dordtse grote 3 !!
Internationaal is Leo in de vijftiger jaren al een graag geziene gast in Hastings, waar wij dit jaar ook heengaan.
Op 14 Januari 1967 zal Leo geschiedenis schrijven door in
zijn partij tegen Anton den Ouden de zwarte Leeuw te
introduceren. Dertig jaar daarna in 1997 zorgen zijn
Sliedrechtse schaakvrienden ervoor dat de Leeuw (naam
bedacht door de veel te vroeg overleden Rob Klop) in
boekvorm uitkomt en daarna snel wereldfaam zal werven.
De opening wordt door enkele clubleden, met Ton
Slagboom en Piet Pluymert als de meest trouwe, nog steeds
gespeeld. Beide zijn er nog steeds moeilijk mee te verslaan:
Zwarte zetten 1.d6- 2.Pf6- 3.Pbd7- 4.e5- 5.c6- 6.Dc7- 7.Le7
’De Leeuw’ =
Het beroemde gedicht van Cees Buddingh’ uit 1966, dat 50 jaar later
herdacht werd o.a. met uitzendingen op Radio & TV Dordrecht:
BIJ EEN VROEGE PARTIJ VAN JAN TIMMAN
‘k Zag je voor ’t eerst, Jan, bij een wedstrijd tussen Dordrecht en Delft.
Jij speelde aan ’t tweede bord tegen Leo Jansen.
Je was nog maar veertien, maar al na ’n uur had Leo zó’n rood hoofd.
Zelf zat ik aan bord acht. En telkens als ik gezet had ging ik even kijken of hij
nog altijd leefde: twee pionnen achter, maar ongelijke lopers en iets meer tijd.
Je zat erbij als ’n dromerig leerling-beultje, haast verontschuldigend,
alsof jij ’t ook graag anders had gezien, maar ja: het moest.
Het was je vak, daarvoor was je gekomen.
Toen Leo er toch nog remise uit goochelde keek je eerder beteuterd dan bedroefd.

Leo heeft vele tegenslagen moeten incasseren zoals het verlies van een dochter en het overlijden van zijn
vrouw. Hoewel hij niet de gemakkelijkste persoon is, blijft hij vechten….als een Leeuw, tot de laatste snik.

JOHN over JOHN

John van de Laar

Eind 2013 speelde Dordrecht 3 in de Hans Petri-school tegen Charlois Europoort 4. Als teamleider van Charlois
Europoort was een uitwedstrijd tegen Dordrecht eigenlijk wel een zekerheidje. Op de ene of andere manier
lukte het altijd wel. Ook deze keer liep het van een leien dakje.

Het was een thuiswedstrijd van Charlois Europoort, die vanwege het Kerstfeest “omgedraaid” was, vandaar
bovenstaande verdeling. Aan bord 7 speelde John tegen John. Een interessante ontmoeting. John Janssen
kende ik half-half uit de tijd van Groothoofd. Gezellig, en met veel bravoure rondom de analyse van de eigen
partij. Naast zijn vrouw als een soort herbergier van het Groothoofd. Een man uit de ABC Eregalerij van de RSB:
“Penningmeester, jarenlang teamcaptain Groothoofd 1, (1979-2001). Eén van de drie ereleden van Groothoofd,
dat in de 1e klas KNSB kwam.” Zijn ‘joie de vivre’ maakte ik die avond ook achter het bord mee:
John Janssen – John van de Laar [C38] Dordt3 - CE4 (bord 7) Dordrecht, 17.12.2013
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 Lg7 5.d4 g4 6.0–0
Lekker begin van een bondspartijtje op de
dinsdagavond. Beide spelers pakken de
handschoen op, dus het stuk op f3 wordt
geofferd.
6…gxf3 7.Dxf3 Lxd4+ 8.Kh1 Df6 9.c3 Le5
Was allemaal eerder gespeeld, maar beide
spelers zijn op zichzelf aangewezen.
10.Pd2 Pe7 11.g3 Pg6 12.gxf4 Dxf4?
Waarom niet met een lichter stuk slaan op f4?
Zwart wil ruilen en materiaal overhouden
waarmee hij zijn onveilige koning kan
beschermen.
13.Dh3 Wit wil de druk erop houden en stelt dameruil zo lang mogelijk uit. 13…Dxh2+
Zwart geeft het stuk terug, omdat hij het laten inslaan op f7 -met een witte dame nog op het bord- te gevaarlijk
vindt. Achteraf geen goede beslissing, want met een stuk minder dan op zet 12, zal f7 nog steeds onder vuur
blijven liggen. De volgende slagenwisseling maakt een resoluut einde aan het middenspel:
14.Dxh2 Lxh2 15.Lxf7+ Ke7 16.Kxh2 Tf8 17.Lxg6 Txf1 18.Pxf1 hxg6
…en zwart staat een pion voor. Of staat wit enorme ontwikkeling voor?
19.Lg5+ Kf7 20.Pe3 b6 21.Pd5 Pa6 22.Tf1+ Ke6 23.Kg3
Een eindspel dat op een KNSB-middag een beter lot verdient dan op het
einde van een RSB-avond
23…Lb7 24.c4 Lxd5 25.exd5+ Ke5 26.b3 Kd4 27.Tf7 Pc5 28.Kf3 a5?
Zwart doet er goed aan om met 28…Te8 zijn laatste stuk mee te laten
doen in dit lastige eindspel.

29.Le3+ Kc3 30.Lxc5 bxc5 31.Txd7 a4?
Weer een zet met de a-pion. Nog steeds vergeet zwart het initiatief terug te pakken met een torenzet.
31.Tc8/Tf8 kan dit toreneindspel nog wel remise houden.
Bijvoorbeeld 31...Tc8 32.Ke4 Kb2 33.Kd3 Kxa2 34.Kc3 g5 35.Kc2 g4 36.d6 a4 37.bxa4 cxd6 38.Txd6 Ta8 39.Kc3
Txa4 40.Td2+ Kb1, maar goed. Gemiddelde clubschakers en toreneindspelen, pfff.
32.Txc7 axb3 33.axb3 Kd4
De zwarte koning leek goed te staan, maar staat nu buiten zijn verdediging en wit kan nu doorstoten richting
promotie.33...Kxb3? 34.Txc5 Kb4 35.Tc6
34.Kf4 Tb8 35.d6 Td8 36.d7 Kc3 37.Ke5 Kxb3 38.Kd6 Kb4 39.Tc8 Txd7+ 40.Kxd7 Kxc4 41.Kd6 (1-0)
Aan zijn teamgenoten maakte John duidelijk dat het een
partij uit één stuk was en dat hij zich niet druk had
gemaakt over de einduitslag. Tja, dat vond ik eigenlijk
wel mooi. Gefeliciteerd! In de analyse voerde het gelijk
van de overwinnaar de boventoon. En ook dat was mooi
om mee te maken.
Charlois Europoort 4 werd dat seizoen kampioen, en
Dordrecht 3 degradeerde nipt uit Klasse 1A.
In de maand mei van dat schaakseizoen kwam op 64jarige leeftijd helaas een einde aan zijn vervroegd
pensioen. Veel te jong, wel een mooie leeftijd voor een
schaker, aldus Bobby Fischer.
De grote John (Janssen)

4a.MEDIA
We staan er goed op in het Dordtse, in de kranten, op RTV Dordrecht en op diverse websites. Hieronder die op
DordtSport, maar ook Dordrecht.net, DordtCentraal en vooral Toms Schaakboeken moeten genoemd worden!

Bronvermelding: Tom van Bokhoven

Voor de enkeling die niet weet wie ernaast is afgebeeld: Veel dank is verschuldigd aan de ‘Peetvader van de
Dordtse Denksport’ Hans Berrevoets. Als voormalig journalist is onze ridder achter (en soms ook ervoor) de
schermen vrijwel continu bezig om de menselijkheid in Dordrecht te behartigen. Daarbinnen is veel ruimte
voor het promoten van de Schaaksport in Dordrecht, hetgeen de SCD zeker geen windeieren heeft gelegd.

4b.JEUGD
De Jeugdafdeling floreert weer. Na een korte impasse in de organisatie bloeit de jeugd, binnen & buiten SCD!

Jeugdbegeleider
Jeugdcoördinator
Martijn Rijneveen
+31 650469114

Jeugdbegeleider
Rick Jelier

Jeugdbegeleider
Wouter de Bruin

Jeugdbegeleider
Gerard Braat

Jeugdbegeleider
Thijs van Hoek

Jeugdbegeleider
John van de Laar

Jeugdbegeleider
Erwin van
Wingerden

Interne
competitie
Contacten ouders
Hein van der Wal
06 - 22911071

Niet alleen gaat het aantal jeugdleden weer
naar de 30, maar het aantal trainers dat daar
zo broodnodig voor is, is ook op peil.
Schaakclub Dordrecht prijst zich gelukkig
met een fiks aantal vrijwilligers: Liefst 1 op
de 4 leden is op de een of andere manier bij
club activiteiten betrokken…..en dat tegen
de landelijke trend in!
 Hiernaast staat momenteel het achttal,
die tijd vrijmaken en het geduld kunnen
opbrengen om wekelijks een uurtje in de
eigen Crabbehoeve de toekomstige
clubkampioen op te leiden.
Ook extern wordt flink aan de weg
getimmerd. De samenwerking met
Sliedrecht en Pascal heeft geleid tot het
ontstaan van de Merwedecup, waarvan
inmiddels de 1e uiterst succesvolle editie in
Sliedrecht heeft plaatsgevonden.

Het bestuur heeft ter ondersteuning van al
deze verfrissende activiteiten ook een
externe werkgroep in het leven geroepen met Wouter de Bruin, Ton Slagboom en Dick den Otter. De laatste is
de uiterst actieve vader van Alexander en zal met name gaan ondersteunen op het gebied van schoolschaken.
In November zal wederom het jaarlijkse Basisschoolschaak toernooi georganiseerd met meer inbreng van SCD.
De samenwerking met de Gemeente Dordrecht en met name de Sportregisseurs is daarbij voortreffelijk !
Jeugdmanifest

Schaakclub Dordrecht (hierna te noemen SCD) ambieert een eigen jeugdafdeling te bezitten met een
huidige grootte tot maximaal ca. 30 jeugdleden.

SCD ondersteunt een zo zelfstandig mogelijk opererende jeugdafdeling, waardeert en erkent een
grote mate van autonomie voor de jeugdafdeling. Inzet van ouders en/of anderen die geen lid zijn van
de SCD wordt toegejuicht.

SCD stelt jaarlijks een budget op en zorgt voor een zo goed mogelijke speellocatie en speelmateriaal
om de jeugdleiders, jeugdleden en hun begeleiders te kunnen laten schaken en les daarin te krijgen en
te geven.

Er zal gespeeld worden in Crabbehoeve van 18.30 uur tot 19.30 uur in twee voor de jeugd
beschikbare zalen.Er is ruimte in de zaal bij de bar ter beschikking voor ouders.

SCD is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gekwalificeerde jeugdleiders. SCD
ondersteunt activiteiten, die ontplooid worden zowel in het eigen clublokaal als daarbuiten.

SCD heeft binnen het bestuur een functionaris als contactpersoon voor de jeugd, zijnde de voorzitter,
met ondersteuning van de algemeen adjunct.

Er zal regelmatig contact gelegd worden met de jeugdcoördinator en/of de jeugdleiders om van
gedachten te wisselen en verbeterpunten te initiëren.
Dordrecht, december 2016 Namens het bestuur van SCD,
Arend van Grootheest, voorzitter / Ton Slagboom, adjunct

5. CIJFERS & WETENSWAARDIGHEDEN

Bestuur…door de jaren heen

Dankzij zeer ijverig speurwerk van voormalig bestuurslid Cor Oliemans zijn vanaf 1952 (fusie DSC/ODI) vrijwel
alle bestuursfuncties vastgelegd. Dat geeft toch een geweldig overzicht van liefst 66 jaar > helft van 130 jaar.
Henk Timmermans is op weg om zich in de All Time Top 3 te gaan nestelen en de langst zittende interne WL!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voorzitter
S.Bakker
H.W.Schreuder
L.B.Jansen
J.Flach
A.L. Timmermans
J.Bakker
M.Pulles
A.v.Bokhoven
G.Zwartjes
A.v.Grootheest

jr
7
9
10
9
3
4
3
7
11
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

WL Intern
J.Oosterhuis
D.Okker
A.Hordijk
J.M.Verkerk
M.Souverein
J.Flach
J.Haspels
A.L. Timmermans
J.W.Versloot
M.de Hoon
M.Pulles
R.de Winter
H.J.Timmermans

jr
1
1
WL Extern
jr
1
1 P.M.Schaap
3
18
2 J.J.van Gijzen
15
2
3 J.Bakker
13
7
4 S.W.A.Kelder
26
1
5 A.de Maertelaere 4
2
6 E.Peters
3
4
7 H.de Boer
1
5
3
2
18 < ===Op weg naar 1e plek!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Secretaris
J.M.Verkerk
W.Klootwijk
J.Haspels
J.F.de Regt
T.Slagboom
K.Abee
J.W.Versloot
P.H.Wilhelm
M.Pulles
J.Hauser
F.Lemstra
C.Oliemans

jr
1
24
3
3
5
4
5
6
1
4
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Penningmeester
C.A.Molendijk
P.T.C.Naerenbout
A.P.Smit
C.H.Erbrink
F.Herbschleb
J.Haspels
R.v.Vaalen
P.H.Wilhelm
C.Oliemans
B.Sitton

jr
6
3
9
5
11
9
2
2
10
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adjunct
J.Oosterhuis
P.M.B.Lucas
A.A.G.v.d.Vorm
C.A.Molendijk
G.A.J.Kemper
T.E.Jensma
J.M.de Viet
W.Klootwijk
A.v.Heeren
K.Abee
M.de Hoon
J.W.Versloot
M.Pulles
P.v.d.Laars
T.Slagboom

jr
2
1
7
9
2
2
3
4
5
3
2
5
2
10
8

Gegevens uit RSB - ABC
Oliemans Cor (Papendrecht, Groothoofd, Dordrecht).

1. Klootwijk Willem (Dordrecht) Secretaris.
Bestuurlijk ook bij ODI (1948-1984).
2. Kelder Sjoerd (Dordrecht) Wedstrijdleider vanaf
1988. Voor een club onmisbare drijvende kracht.
3. Verkerk J. (Dordrecht, voorheen ODI).
Wedstrijdleider, jeugdstimulator. (1946-1975)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SCD 1952 - 2018 (66 jr)
W.Klootwijk
S.W.A.Kelder
J.M.Verkerk
H.J.Timmermans
J.Bakker
C.A.Molendijk
C.Oliemans
J.J.van Gijzen
J.W.Versloot
T.Slagboom
J.Haspels
F.Herbschleb
G.Zwartjes
L.B.Jansen
P.v.d.Laars
A.P.Smit
H.W.Schreuder
J.Flach
M.Pulles
B.Sitton
P.H.Wilhelm
A.A.G.v.d.Vorm
J.Flach
K.Abee
M.de Hoon
S.Bakker
A.v.Bokhoven
A.L. Timmermans
A.v.Heeren
C.H.Erbrink
A.de Maertelaere
F.Lemstra
J.Hauser
J.F.de Regt
J.M.de Viet
J.Oosterhuis
P.M.Schaap
P.T.C.Naerenbout
E.Peters
A.v.Grootheest

28
26
19
18
17
15
15
15
14
13
13
11
11
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2

nb: In blauw het huidige bestuur

ELO CIJFERS …door de jaren heen
In het vorige jubileumblad 125 jarig bestaan werden enkele grafieken opgenomen ter vergelijking met 25 jaar
daarvoor, 1988 dus. Nu kunnen we hetzelfde doen, maar dan ook vergeleken met 5 jaar geleden natuurlijk.

De ELO Top 25 van de club
ELO 1988

ELO 2013

ELO 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R. Hofman
A.v.’t Hof
L.B. Jansen
H.J.v.Donk
H. Naaktgeboren
P. Pluymert
B.v.Antwerpen
K. Abee
T. Slagboom
P. Aarnoudse

2192
2138
2119
2101
2066
2054
2045
2002
1989
1957

1. M. Timmermans
2. L.v.d.Linden
3. R. Krul
4. R. Hofman
5. B. Eikelboom
6. W. den Dekker
7. L. den Boer
8. P. Pluymert
9. J.W. Versloot
10. M. Holwijn

2280
2244
2158
2150
2121
2016
2014
2006
1981
1970

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A. v.d.Willigen
G. Kemper
P. Hoogendoorn
R. Ditmer
J.W. Versloot
C. Sterrenburg
J.F de Regt
J.H. Wertheim
C. Weterings
T.v.Bokhoven
J. Barel
A. Timmermans
B. Eikelboom
A.v.Heeren
H. Barends

1914
1909
1905
1883
1878
1845
1845
1841
1834
1823
1763
1743
1678
1590
1437

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1940
1934
1925
1895
1886
1882
1871
1851
1826
1823
1811
1810
1797
1794
1787

D. Pulles
K. Abee
T. Slagboom
V. Koppelaar
C. Oliemans
A. Karbaat
J.v.d. Griend
L. Jiskoot
B. Sitton
A. Timmermans
C. Dwars
V.v.Blommestein
T. Jiskoot
H. Timmermans
J. Felkers

1902
2066

Top 25
Top 10

1 Timmermans, M.A. (Mark)
2 Omearat, A (Adel)
3 Krul, R. (Rene)
4 Boer, den L. (Lennard)
5 Wilde, de R. (Rik)
6 Hennekes, J. (Jacques)
7 Pluijmert, P.W. (Piet)
8 Jong, J. de (Joop)
9 Apon, H. (Iwahn)
10 Keeken, R. van (Ronald)
11 Berrevoets, H. (Hans)
12 Oevelen, P. van (Peter)
13 Pluymert, M. (Marcel)
14 Vogelensang, S (Sander)
15 Griend, van de J. (Johan)
16 Versloot, J.W. (Jan Willem)
17 Slagboom, T. (Ton)
18 Timmermans, A.L. (Adri)
19 Koppelaar, V. (Victor)
20 Jongeneel, W. (Wim)
21 Vos, M. (Martijn)
22 Schakel, L. (Lemmy)
23 Blommestein, v. V. (Victor)
24 Sitton, B. (Ben)
25 W.J. (Wouter) de Bruin

1951
2094

2400
2255
2176
2139
2127
2009
1981
1978
1976
1961
1912
1910
1907
1893
1889
1883
1874
1874
1862
1852
1843
1825
1812
1810
1810
1958
2100

We zien dat de gemiddelde ratingsterkte van deze toppers iets gegroeid is met IM Mark als grote blikvanger.
Onder de 1800 komt niet meer voor. 4 spelers stonden 30 jaar geleden ook in de lijst (blauw), Piet Pluymert
staat al die tijd in de Top 10. Er staat nog steeds 1 Dame in: Lemmy heeft stokje van Conchita overgenomen!
De Regio Top-10 van de Drechtstreek (incl. DWD, Pascal en Sliedrecht) is NU als volgt:
Drechtstreek 1988
1. R. Hofman
2. G. v.Laatum
3. J.A.Klein
4. A.v.’t Hof
5. L.B.Jansen
6. H.J.v.Donk
7. P.Smeets
8. B.v.d.Linden
9. H.Radenborg
10. P. Pluymert
Gemiddeld
SCD

Drechtstreek 2013
D
G
S
D
D
D
G
G
D
D

2192
2146
2146
2138
2119
2101
2097
2083
2066
2054
2114
2112

1. M.Timmermans
D
2. L.v.d. Linden
D
3. R.Krul
D
4. P.v.d.Bergh
S
5. R. Hofman
D
6. W.D.v.Vaalen
DWD
7. B. Eikelboom
D
8. W. Pool
S
9. P. Smeets
DWD
10.F. Schouten
DWD

Drechtstreek 2018
2280
2244
2158
2156
2150
2125
2105
2057
2042
2022
2134
2187

1 M.A. (Mark) Timmermans
2 A. (Adel) Omearat
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
M.F. (Marijn) den Hartog
S
R.V. (Rene) Krul
D
J.A.P. (Arjon) Severijnen
DWD
l. (Lennard) den Boer
D
R. (Rik) de Wilde
D
P.M. (Peter) van den Bergh
S
R.D. (Remco) van Vaalen
DWD
B. (Bert) van de Donk
S

2400
2255
2181
2176
2160
2139
2127
2109
2101
2097
2175
2219

De Regio Drechtstreek ….
In de KNSB geeft onderstaand plaatje bijna 40 jaar eindstanden zien van SCD vergeleken met Groothoofd /
DWD (nu geen vertegenwoordiging meer) en Sliedrecht, die in 2018 met 2 teams in de KNSB meedraait.
Volgend seizoen zal door het besluit van de KNSB het aantal teams naar verwachting gaan toenemen. In de
enquête onder de leden lijkt een extra 8 tal zowel in de week RSB als op zaterdag KNSB te willen spelen.

In de RSB geeft onderstaande grafiek liefst 50 jaar een overzicht van de teams in de RSB. Daarbij zijn sinds
enkele jaren 4-tallen actief, die voor de telling als 0,5 meegerekend zijn. Zoals in 2013 voorspeld, is het aantal
in de regio gedaald vooral door het opheffen van Zwijndrecht. De trend richting stad wordt bevestigd, in
Dordrecht zijn nu dik 100 spelers elke week actief bij de 3 verenigingen SCD, DWD en de Klockelaer.
Volgend seizoen zal SCD waarschijnlijk 10 teams (exclusief beker) mogen opgeven vanwege de verwachte 2
teams in de KNSB. Daarmee wordt het recordjaar 1987 benaderd.
30
25
20

Dordt+G+WD
Regio
Drechtstreek
Dordt-Regio
SC Dordrecht

RSB aantal teams

15
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5
0
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-5

-10

De Leeftijden….
Vergeleken met 5 jaar geleden is de vergrijzing stabiel gebleven, deels door het overlijden van enkele senior
leden zoals Jan Flach en Adri v.d. Willigen, deels door het stabiele Jeugdpercentage dankzij hun begeleiders!
De laatste 5 jaar is de ‘midden categorie’ iets toegenomen: Tsja de jongeren worden vanzelf ouder….

Leeftijd SCD 1988-2018
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De Kampioenen….
1
2
3
4
5
6
7
8

P.Hoogendoorn
H.v.Donk
L.Jansen
G.v.Laatum
R.Hofman
A.Hordijk
A.v.d.Willigen
H.Radenborg

11
10
6
5
5
2
2
2

Kampioenen van Dordrecht in
de jaren 1937 tot 2000, via een
2-kamp, toernooi, beste Fokker
of geen gegevens van bekend.

A.Hordam
A.Kortman
A.v.'t.Hof
B.Jellema
B.v.Antwerpen
B.v.d.Linden
G.Brokerhof
G.Hagendoorn
G.Kemper
G.Snoeck Henkemans
H.v.d.Berg
R.v.Vaalen
T.Verschoor

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 De prachtige lijst Kampioenen op de club, uit nalatenschap A. v.d. Willigen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H.v.Donk
P.Hoogendoorn
M.Timmermans
L.Jansen
R.Krul
H.Radenborg
P.Pluymert
G.v.Laatum
R.Jonkers

12
12
10
7
5
3
3
2
2

Clubkampioenen SCD 1951
tot heden; enkele jaren dubbel
kampioen (geen beslissing) en/
of geen gegevens van bekend.
(Veel verzameld Cor Oliemans).

A.v.d.Willigen
A.v.'t.Hof
B.v.d.Linden
G.Kemper
H.Pronk
H.Wertheim
I.Kwee
J.de Jong
J.Dokman
K.Abee
R.Hofman
R.Oomen
R.v.Vaalen
W.Jongeneel
X.Wemmers

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PANK
HOOG
EN
DOORN

=

6. Markante schaakplekken ….
Hoewel weinig bekend uit de beginperiode, moet er in De Harmonie geschaakt zijn.

In de dertiger Jaren speelt men in Gebouw Americain, nu de Gulden Os, Groenmarkt

Wedstrijd in de Hema, 1936
Wedstrijd Oranjehotel, Johan de Witt / Vest 1937

Er wordt gespeeld in Hotel Ponsen, 1937
Wedstrijd in ter Merwe bij Scheffersplein, 1937

Er wordt gespeeld in Hotel Heibeek na de fusie ODI/DSC 1952, Burg.de Raadtsingel, nu het Bevertje

7. CLUBBLADEN
Het oudste clublad in ons archief dateert van Februari 1946, na de oorlog dus. De oplettende lezer zal
opmerken dat die nog voor de fusie in 1952 en inderdaad is dat een DSC blad, uitgebracht door Stoffel
Bakker. Ook van ODI (Jan van den Bergh) hebben we de jaargangen 1948-1949 in de kast!

De allereerste editie van het SCD clubblad is Januari 1953, ook weer van de hand van Stoffel Bakker. Latere
jaren neemt H.W. Schreuder dat werk over. Leo Jansen, 1 van onze ereleden, zorgde in 1967 voor
vernieuwing door het blad te ‘stencillen’. Voor onze jongeren: Google het maar…
In de zeventiger jaren was het vooral Pank Hoogendoorn die bergen (papier) werk verzette. Zijn hele
immense archief is nog bewaard gebleven, bij de secreataris in veilige bewaring.
De tachtiger jaren kunnen met recht het domein van de vorig jaar overladen Jan Flach genoemd worden.
Prachtige A5 boekwerkjes bracht hij uit met veel knip- en plaksel werk. Eigenlijk doen we het nu nog steeds
zo. Toen Jan voorzitter werd nam Rene de Winter het over, die het stokje op zijn beurt overdraagt aan Cor
Oliemans. Die heeft werkelijk jarenlang bergen werk verzet, hulde!
Tot slot werd in het Jubileumjaar 2013 in December het allereerste Digitale Clubblad uitgebracht.
Ton Slagboom had de papieren versie al eerder gedaan als leerling van Jan Flach en zorgde met het Digiblad
ook voor een tevreden penningmeester Ben Sitton : De drukkosten konden van de begroting af !

8. ALLERLEI
Dit jaar hebben ook de clubs DWD (35 Jaar - 1983) en De Klockelaer (40 Jaar - 1973 ) een lustrum Jubileum.
In een binnenkort door de Gemeente Dordrecht uit te geven Sportgids wordt het ‘Schaakcollectief’ vermeld:

Aanbod:
Voor wie:
Locatie:
Speeldag:

Schaakclub Dordrecht

De Willige Dame

De Klockelaer

Schaken
Jeugd - Senioren
De Crabbehoeve
(Crabbehof)
Dinsdagavond
www.schaakclub-dordrecht.nl
Ton Slagboom (06-10812012)

Schaken
Senioren
Trinitatiskapel
(Binnenstad)
Dinsdagavond
www.dewilligedame.nl
Wim Platje

Schaken
50+
De Klockelaer
(Crabbehof)
Donderdagmorgen
www.tomsschaakboeken.nl
Tom van Bokhoven

Bijzondere datum 29 Februari




Als laatste toegevoegd aan de kalender; de Romeinen vonden de winterperiode geen maanden?!
Dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 29 Februari 1888 veroordeeld zijn:
* H. Koster * S. Verdoorn Weele * J. Reppel (naschrift: hoezo Privacy toen….?).
Sonja Barend, voormalig befaamde Televisie-Presentator wordt op 29 februari (vis) 2018 78 jaar.

De Top 3 langste lidmaatschappen van onze nog actieve clubleden
(NB: Leo Jansen ca. 65 jaar !!, Koos Abee waarschijnlijk 44 jaar en ook Cor Oliemans scoort hoog op de ladder).

1. Henk Timmermans
55 Jaar

2. Conchita Dwars
ca. 48 Jaar (bijna haar leeftijd…)

3. Bertus van Manen
42 Jaar

ANEKDOTE ‘KARPOV’
Een dag voor het Peter van de Laars toernooi 2000 werd er gebeld door een zekere slecht Engels sprekende
A.Karpov. Hoewel hij op zaterdag bij het Groothoofd niet op kwam dagen, liep er wel een deelnemer de hele
dag met een pet op om minder snel herkend te worden. Zijn stem leek met een Engels accent veel op die van
de oud-wereldkampioen. Zo gek vond ik het dus niet, omdat er ook Duitsers op mijn toernooi meededen.
Het berouw kwam uiteindelijk toch onder de pet vandaan, vlak voor de prijsuitreiking: Martijn Hage moest
bekennen dat hij Peter voor de gek probeerde te houden. De straf voor volgend jaar zal zeker gepast zijn bijv.
een kleiner portie patat en een consumptie minder….
Peter v.d. Laars
Het achterblad is gereserveerd voor een, uiteraard subjectieve, Top 15 uit de Historie SCD vanaf 1935-2018.

