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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
Wouter de Bruin
Anton de Maertelaere
Adri Timmermans
Kees van ‘t Hoff

- jeugd coördinator
- externe jeugd
- wedstrijdleider
- webmaster
- externe competitie

Ereleden: Leo Jansen, Peter v.d. Laars, Adri Timmermans en Gert Zwartjes
Teamcaptains: KNSB-1: Adri Timmermans, RSB-1: Hans den Boer KNSB-2 & RSB-2: Johan v.d.
Griend, 3.John van de Laar, 4.Kees v.’t Hoff, 5.Erwin van Wingerden, 6.Hans Boersma, en de 4tallen V1.Arie van Heeren V2.Kees v.’t Hoff V3.Johann Hauser & V4.Aart Harms. Totaal 12 Teams.
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.

Inhoudsopgave
0. Voorwoord - redactie, praatje van de voorzitter
1. Interne Competitie : Kroongroep, 1e Groep / Snel & Rapid / Kerst
2. Externe Competitie : Verlag KNSB - RSB 4 & 8 tallen / bekerteams
3. Toernooien : Oliebollen, Krimpen, Krakau, Hoogendoorn, Skopje,
Merz, Sliedrecht, Tabor, Leiden, Science, Vlissingen
4. Jeugd : Schoolschaaktoernooi bij Deetos
5. Media : Vip Ton, sjaal Lennart, Stadspolders, drone Scheffersplein.
6. Diversen : Blunders, nestor Marinus v.Heesen, lezing Hans Bohm.
Info /stukken etc. kan gemaild worden aan: tslagboom@kpnmail.nl

0.Voorwoord (Redactie)
SC Dordrecht topper in de RSB
Afgelopen november togen Hans de Boer en Ton Slagboom naar Capelle om de 178e RSB ledenvergadering mee
te maken. Die was in een uurtje gepiept, wat natuurlijk geen reden is om
daar verslag van te doen. Dat is wel het feit dat SCD inmiddels
opgeklommen is tot de op 1 na grootste vereniging in de RSB, achter
Spijkenisse. Met onze 6 teams in de RSB zijn we royaal koploper; er is
zelfs geen vereniging met 5 teams!

Bas Nugteren overleden

donderdag 18 oktober 2018
Geschreven door Jan Willem Versloot
Op donderdag 25 oktober 2018 bereikte ons het trieste bericht dat -na
een kort ziekbed- op 18 oktober jl. ons clublid Bas Nugteren op 75-jarige
leeftijd is overleden. Bas was sinds 1978 lid van onze vereniging en
speelde ook vele jaren voor schaakclub Zwijndrecht. Hij was een zeer
trouwe bezoeker van de clubavonden en zijn laatste partij speelde hij nog
maar kort geleden, op 27 september. Wij zullen ons Bas blijven
herinneren en wensen zijn broer Dick en verdere familie veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies. De begrafenis heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.

“Praatje van de voorzitter”
Om te beginnen wens ik u allen een mooi schaakjaar met veel gezellige schaakavonden in ons ‘eigen’ clubhuis
de Crabbehoeve. Ik kan het mis hebben maar ik denk dat er niet eerder zoveel partijen gespeeld zijn dan het
afgelopen half jaar. Dit komt natuurlijk ook door uitbreiding van het aantal externe wedstrijden. Zowel in de
KNSB als de RSB wordt door meer teams deelgenomen vanuit het Dordtse. Het experiment om de KNSB uit te
breiden en ook meer wedstrijden op zaterdag te spelen lijkt wat onze vereniging betreft daarmee geslaagd.
Het is goed om te zien dat ook de (voormalige) Zwijndrechtse delegatie een stevig onderdeel van onze
vereniging is gaan vormen.
Hoewel ik er zelf niet bij was zijn zowel het 130 jarig jubileum als het bezoek aan partnerstad Hastings passend
gevierd. Leuke activiteiten om op terug te zien !
Dit seizoen zijn door de club twee toernooien georganiseerd het Late Zomertoernooi (met mooi weer gedeeltelijk
op het terras) en het 13e Pank Hogendoorntoernooi (het Late Kersttoernooi?). Hoewel er spannende strijd
geleverd is wil de toernooicommissie deze formule tegen het licht houden. Tussen de 30 en 40 deelnemers per
toernooi is misschien wat aan de lage kant.
Positief is ook dat gedurende het jaar steeds nieuwe leden zich melden, zowel bij de jeugd als bij de senioren.
Nieuwe leden krijgen een paar weken de tijd om te proeven of de sfeer en competitie voor hen passend is. We
stoppen als vereniging behoorlijk veel energie in pr. Dit levert dus ook het nodige op voor de sport.
Ook verdrietig nieuws is er te melden. We hadden al jaren de gebroeders Nugteren als trouwe clubspelers. Na
een kort ziekbed is Bas dit jaar helaas overleden. Broer Dick moet nu in zijn eentje zijn mannetje staan. We
herinneren Bas als een rustige stabiele speler, die naarmate de klok voortging zijn zenuwen net de baas kon.
Namens het gehele bestuur wens ik u ten slotte een gezond en (ont)spannend 2019 !!
Arend van Grootheest, 5 januari 2019
Laatste nieuws: In de laatste week van December werden alle 3 de regiotoernooien gewonnen door SCD! Mark
Timmermans deed dat in Schiedam en Krimpen en Kees van ‘t Hoff dichter bij huis in de eigen Crabbehoeve.
En bovendien vanaf 11 Januari een 10-tal van onze club te bewonderen bij Tata Steel Chess in Wijk aan Zee…..

1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER

(o.l.v. Henk Timmermans)

Aanpassingen bij begin van competitie
Gepubliceerd: maandag 10 september 2018 08:01 | Geschreven door Adri Timmermans | E-mail | Hits: 149
Diepgaand en langdurig theoretisch onderzoek heeft aangetoond dat de interne ELO rating van de leden van
onze vereniging in de loop van de jaren wat is afgeweken van de KNSB rating.
Dat is de reden dat besloten is om de rating bij alle leden 20 punten naar beneden af te ronden. Het gemiddelde
van de clubratings is nu gelijk getrokken aan het gemiddelde van de KNSB ratings. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat er nog steeds stevige verschillen kunnen zijn tussen de club- en KNSB ratings van individuele spelers. In
deze aanpassing is overigens niet gekeken naar de verschillen tussen club- en FIDE ratings. Het is bekend dat er
ook flinke verschillen bestaan tussen KNSB- en FIDE ratings. De groepsindeling is inmiddels gemaakt.
Groep 1 zijn nummers 1 t/m 30 (minus de KG leden) van de ELO ranglijst competitie. (Ondergrens = 1760)
Groep 2 zijn de nummers 31 t/m 51 van de ELO ranglijst competitie.
(Tussen 1760 en 1525)
Groep 3 bestaat uit de nummers 52 t/m 72 van de ELO ranglijst competitie
(Bovengrens = 1525)
Dit competitie jaar bestaat uit 2 competitie helften: Najaar competitie 2018-2019 en Voorjaarscompetitie 20182019 van elk 16 ronden. De wedstrijdleiding wenst u een prettig schaakseizoen met vele mooie overwinningen.

De Kop is eraf
Gepubliceerd: woensdag 12 september 2018 14:23 | Geschreven door Ton Slagboom || E-mail | Hits: 97
Liefst 50 schakers vonden hun weg naar de Crabbehoeve op de eerste van het nieuwe seizoen. Veel gehoord:
'Heb 3 maanden niet geschaakt' om daarna toch gewoon gehakt te maken van hun tegenstander !? Menigeen
moest nog wel eens rechtsomkeert maken, omdat onze kast naar het 'Atelier' is verhuisd. Daar vonden nu ook,
in alle stilte, enkele partijen plaats. Een paar observaties van de deze keer de gehele avond aanwezige reporter:
Van ons vlaggenschip was de helft aanwezig. Lennard won het onderlinge duel van Joop, Mark won dik van
Victor (Koppelaar), die verzuchtte: 'Alsof je tegen Roger Federer speelt !?', en Jacques.....won niet. Adri was
hem de baas. Jacques had een slechte nacht, maar 'dat was zeker geen excuus'....
In de subtop zien we een vlotte nederlaag van de Victor (Blommesteijn) tegen Marcel. Er werd even niet
getoverd in het Atelier, maar natuurlijk: 'Leuke pot'. Victor ontving en-passant het diploma voor de meest
waardevolle speler van de externe competitie vorig seizoen (liefst 81%) en inderdaad: Alweer raak. Het zorgde
aan de buitentafel voor een stortvloed aan hilarische reacties, waarbij vooral Jacques zich liet gelden en er niets
van een 'slechte nacht' bleek...
Vlak naast hun won Theo verrassend van Peter. Verrassend? Eigenlijk niet meer, want Theo is in bloedvorm en
qua ELO nu ook mooi voorbij Peter gegaan. Nieuwkomer Xander van Doorn gaf gelijk zijn visitekaartje af. Hij
sloeg een remisevoorstel van Cor af en won daarna gedecideerd. Beloofd veel in de KNSB. Onze wedstrijdleider
Henk verloor, niet zo erg maar het was tegen Hans Berrevoets en hij deed het eigenlijk zelf. Dat beloofd een
slechte nacht voor Henk.
Onderin wist Rode Lantaarn drager Jan Reyenga te winnen van Lennahrt Poort, die de nieuwe sjaal voor SC
Dordrecht heeft ontworpen. Gefeliciteerd beide !!
Dit seizoen is het debuut van de gescheiden competitie extern tussen KNSB en RSB. Aangezien er meer extern
gespeeld zal worden, en dus ook thuis, zullen er minder interne partijen komen. Om dit gedeeltelijk op te
vangen heeft het bestuur o.a. besloten om de Kroongroep terug te brengen naar 8 spelers.

KROONGROEP
De kroongroep bestaat uit 8 leden. Er is nog niet veel gebeurd; Mark en René voorlopig het leeuwendeel van de
punten verzameld. De helft staat nog op 0.
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Naam
Timmermans, M.A. (Mark)
Krul, R. (René)
Apon, H. (Iwahn)
Hennekes, J. (Jacques)
Jong, J. de (Joop)
Boer, L. den (Lennard)
Oliemans, C. (Cor)
Wilde, R. de (Rik)
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SNELSCHAAK STAND & UITSLAGEN
Weer nieuwe winnaars Snel & Rapid woensdag 05 december 2018 15:42 |
Mede dankzij het spelen van de RSB
beker in het Atelier door ons kwartet
azen (gewonnen van DWD) en het
afreizen van Mark Timmermans (met
Pa) naar een internationaal toernooi,
kregen wederom anderen een kans
om de ronde titel te grijpen. Dat werd
bij het snel, na enkele correcties van
WL Henk, de ontketende Victor
Koppelaar en bij het Rapid de
ongenaakbare en nog steeds
verbaasde Gerben van der Weert.
Zie verder voor standen/uitslagen:

r2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
12
14

Ranglijst Snel
Victor Koppelaar
Iwahn Apon
Piet Pluijmert
Ben Sitton
Marcel Pluymert
Hans Berrevoets
Rick Jelier
Wim Jongeneel
Martijn Rijneveen
Wouter de Bruin
Johan van de Griend
Hans Schreuder
Arend van Grootheest
Teus Slotboom

pt
11,5
11
9,5
8
7,5
7
6
5,5
5
4,5
4
4
4
3,5

Ton Slagboom|

Ranglijst Rapid
Gerben v.d. Weert
Theo Jiskoot
Anton de Maertelaere
Ton Hobe
Kees v.t. ' Hoff
Gert Zwartjes
Henk Monster
Hans Boersma
Peter Schot

pt

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

Rene Krul
Rik de Wilde
Lennard den Boer
Jacques Hennekes

0,5
1
1
1

r2

5
4
3
3
2,5
2,5
2
1,5
1

Beker D1- DWD

Gepubliceerd: woensdag 24 oktober 2018 13:17
De 1e Snel- en Rapidronde van het seizoen kende niet alleen concurrentie van het voetbal, maar nu ook van de
bekerwedstijd in de KNSB van het
eerste team spelend in het rustige
Atelier. De 12 snelle jongens
groepeerden zich zoals gebruikelijk in
de barruimte en het 6-tal 'Rapidders'
konden tikkertje spelen in de grote
zaal. Het idee tijdens de
ledenvergadering om in 2 groepen te
spelen ging dus niet door. Het idee
van Ton voor 3 groepen haalde het
ook niet....Winnaars werden, enigszins
verrassend, Cor Oliemans en Hans
Boersma. Cor wist super snelschaker
Piet Pluymert een halfje voor te blijven
en Hans wist topfavoriet Theo Jiskoot
in hun onderling duel te verschalken.

Kersttoernooi goede opkomst woensdag 19 december 2018 13:30 | Ton Slagboom | Hits: 35
Het vierde Kerst rapid toernooi werd niet alleen goed
bezocht, maar was ook weer beregezellig. Zijn we
ondertussen wel gewend...(ahum). Na verwoede strijd
toverde WL Anton de eindstand te voorschijn met liefst
5 (!) winnaars. Zoveel flessen hadden we nu ook niet,
dus op WP werd Iwahn Apon (4-5) de terechte
winnaar. Hij verloor slechts van Piet Pluymert, die op
zijn beurt sportief opgaf tegen Peter van Oevelen
(winnaar in 2017) na een foute koningszet. Peter zelf
was na 2 vroege remises al kansloos voor de titel. Dat
gold ook voor Adri, die in de 1e ronde verloor van Hans
Schreuder. De in bloedvorm verkerende Jacques (zie
foto; 75% in de externe!) verloor alleen van Iwahn en
kwam 1 weerstandspuntje tekort. Tot slot was
Johan weer eens op dreef (toch?).
Kersttoernooi 2018
1
Iwahn Apon
4
11 Martijn Rijneveen
3
21 Arend v. Grootheest
2
2
Jacques Hennekes
4
12 John van de Laar
3
22 Gert Zwartjes
2
3
Piet Pluijmert
4
13 Ton Hobe
3
23 Gerben v.d. Weert
2
4
Johan v.d.Griend
4
14 Dick Groot
3
24 Kees Klerk
2
5
Adri Timmermans
4
15 Bertus van Manen
2,5
25 Erwin v. Wingerden
1,5
6
Jan Willem Versloot
3,5
16 Wouter de Bruin
2,5
26 Otto van Haren
1,5
7
Peter van Oevelen
3
17 Conchita Dwars
2,5
27 Thijs van Hoek
1,5
8
Ben Sitton
3
18 Hans Schreuder
2
28 Kees van 't Hoff
1
9
Marcel Pluijmert
3
19 Teus Slotboom
2
29 Anton de Maertelaere 1
10 Rick Jelier
3
20 Arie van Heeren
2
30 Henk Monster
0
De flessen werden uitgedeeld aan de Top 3, aan de nr.10 en 20 en aan Ton Hobe met de beste prestatie TPR!
Verder mochten ook Jan Willem Versloot (bestuur), Conchita (dame) en zelfs Johan (65+) een fles ophalen…

STAND INTERNE COMPETITIE
Zoals in de ALV is aangenomen, is dit seizoen een proef met 2 Competities i.p.v. de gebruikelijke 3: De nog
lopende Najaar competitie en de Voorjaars competitie, die start met de 1 e ronde op 5 Februari, 2019 alweer.
Dat houdt in dat we nu een tussenstand en geen eindstand kunnen produceren. ELO rating lijst na ronde 12
Pl
Naam
Clubrating W/V
1
Timmermans, M.A. (Mark)
2397.7
12.2
KG
2
Krul, R. (René)
2209.6
14.2
KG
3
Wilde, R. de (Rik)
2143.0 -12.4
KG
4
Boer, L. den (Lennard)
2141.9
19.6
KG
5
Hennekes, J. (Jacques)
2044.1 -24.6
KG
6
Pluymert, P.W. (Piet)
1993.2 -10.3
7
Jong, J. de (Joop)
1962.3
34.5
KG
8
Keeken, R. Van (Roland)
1952.0
00.0
9
Vogelesang, S (Sander)
1938.1
26.2
10
Koppelaar, V. (Victor)
1931.4
00.1
Groep 1: 3e W/V
11
Versloot, J.W. (Jan Willem)
1928.9 -19.8
12
Oevelen, P. Van (Peter)
1923.5
04.7
13
Apon, H. (Iwahn)
1918.0 -11.0
KG
14
Oliemans, C. (Cor)
1910.4 -54.1
KG
15
Timmermans, A.L. (Adri)
1894.1
40.7
Groep 1: 1e W/V
16
Jiskoot, Th.E. (Theo)
1881.9 -05.4
17
Jong, R de (Roel)
1862.6 -51.0
18
Sitton, B. (Ben)
1860.1
12.5
Groep 1: 2e W/V

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Berrevoets, H. (Hans)
Slagboom, T. (Ton)
Doorn, X. Van (Xander)
Vos, M. (Martijn)
Schakel, L. (Lemmy)
Griend, J. van de (Johan)
Boer, M.F. den (Marcel)
Blommestein, V. van (Victor)
Jongeneel, W. (Wim)
Pluymert, M. (Marcel)
Bruin, W. de (Wouter)
Laar, J.C. van de (John)
Rijneveen, M. (Martijn)
Hoff, C.D. van 't (Kees)
Timmermans, H.J. (Henk)
Jelier, R. (Rick)
Abee, K. (Koos)
Dwars, C. (Conchita)
Geus, T. De (Timon)
Heeren, A. van (Arie)
Schot, P (Peter)
== Superstijger !
Weert, G. van der (Gerben)
Wingerden, E. van (Erwin)
Hoek, T. van (Thijs)
Grootheest, A. van (Arend)
Noort, W. van (Wim)
Schreuder, P.J. (Hans)
Zwartjes, G. (Gert)
Hobe, T. (Ton)
Groot, B.D. (Dick)
Haren, O.C. van (Otto)
Slotboom, T (Teus)
Visser, T (Theo)
Manen, B. van (Bert)
Maertelaere, A. de (Anton)
Prijs, X. (Xander)
Monster, H. (Henk)
Boersma, J. A. (Hans)
Bonninga, A. (Anko)
Barends, H. (Henk)
Nugteren, D. (Dick)
Vliet, W. Van (Wim)
Fafie, P. (Peter)
Vries, D. de (David)
Mulder, R (Rien)
Soeterbroek, J (Jaimy)
Herk, R. van (Robert)
Waziri, A. (Asheq)
Hauser, J. (Johann)
Vries, E de (Edward)
Vossen, C. (Cor)
Dees, A. (Bram)
Dijk, J. van (Johan)
Harms, A. (Aart)
Poort, L (Lennahrt)
Reijenga, J. (Jan)

1854.8
1854.0
1849.2
1837.0
1824.5
1821.3
1812.1
1808.6
1807.6
1796.1
1770.9
1759.2
1742.7
1733.6
1729.7
1729.4
1726.9
1720.1
1681.5
1681.0
1674.9
1671.2
1655.7
1621.1
1600.4
1598.7
1597.1
1586.4
1549.7
1549.1
1546.7
1536.4
1533.3
1517.9
1510.8
1428.5
1425.7
1418.4
1418.3
1404.9
1396.9
1343.8
1309.0
1297.5
1276.1
1238.7
1198.8
1175.3
1167.2
1133.6
1121.8
1118.2
1107.1
1086.0
1051.6
929.4

70.4
00.0
-13.8
00.0
-29.4
-21.7
59.8
-04.6
-02.0
-19.9
-14.6
04.6
85.5
19.5
-36.6
-07.5
-35.2
-39.7
11.9
-46.3
113.6
-07.6
24.3
29.6
47.8
-10.2
-17.5
36.0
-18.8
02.6
-34.8
-67.8
22.9
04.8
-14.9
-11.5
-28.8
-67.4
-19.5
32.6
19.2
-31.2
16.4
00.0
09.7
60.7
38.1
00.0
-55.3
16.1
-37.8
00.0
07.2
-66.0
-00.6
-07.3

Groep 2: 2e W/V

Groep 2: 3e W/V

Groep 2: 1e W/V

Groep 3: 2e W/V

Groep 3: 3e W/V

Groep 3: 1e W/V

2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer / Kees van ‘t Hoff)
KNSB - Dordrecht 1 (2e klas)

D1 krijgt loon naar werken: 4-4 tegen Stukkenjagers 2
Gepubliceerd: zondag 16 december 2018 17:21 | Geschreven door Adri Timmermans | E-mail | Hits: 181
Een gezellige drukte afgelopen zaterdag in ons clubgebouw. Voor de tweede keer speelden onze twee KNSBteams in dezelfde ruimte een zaterdagse wedstrijd. Van het tweede is inmiddels elders op de site een verslag te
lezen. Zij konden het net niet bolwerken tegen Waalwijk. Gelukkig verging het ons eerste beter.
Stukkenjagers kon tot nu toe niet echt aan de, vooraf zo hoog gespannen, verwachtingen voldoen. Dit keer
werden de krachten gebundeld. Met twee van Neerlands sterkste vrouwen aan de eerst twee borden (resp.
WGM Anne Haast (2352) en WGM Bianca de Jong-Muhren (2258)) werd uitgegaan van de eerste klap die een
daalder waard zou moeten zijn. Een sterk midden met Frans Konings (2215) op bord 4, Marc Clijssen (2155) op
6 en Sjoerd van Roon (2156) op 7. Het achttal werd gecompleteerd door Eric de Moor op 3, met ook nog altijd
2079 rating punten en de derde vrouw uit de Tilburgse ploeg, Winifred Paulis (1928). Kortom een superzwaar
team dat ons wel even een lesje wilde komen geven.
Door werkzaamheden was Jacques niet in staat te spelen en we hadden dit keer Victor bereid gevonden in te
vallen. Hij kreeg een moeilijke middag.
Meteen na de start waren er op alle borden actieve stellingen te bewonderen. Alleen bij Rene leek het vrij snel
te vervlakken. Maar ondanks de ELO achterstand op verschillende borden zag het er veelal gezond voor onze
kant uit. Niet dat de andere kant nou meteen een stuk slechter stond, maar vanuit het perspectief van een nietobjectieve teamleider, had ik een prettig begin van de middag. Mark en Frans hadden na een zet of 15 een
stelling op het bord die beiden kennelijk kenden. Het leek op koffie-huis schaak, en Mark vertelde me dat ze
beiden de stelling een keer eerder tegen elkaar op het bord hadden gehad, tijdens een kroeg-loper toernooi in
Delft Het bleek allemaal wel bekend te zijn, maar het ziet er toch gek uit als je de witte koning van Mark op g3
ziet staan terwijl alle zware stukken nog gewoon over het bord zwerven.... Iwahn was een mooie aanvalsstelling
aan het breien met een dame en een toren op de h-lijn, de g, f, en e pion in de aanslag en ook nog een paard in
de buurt. En ja... Koen Haast had kort gerocheerd. Maar Koen is een koele kikker en snoepte, tussen alle "enige
zetten", wel elke keer weer een pionneke mee.... Rik speelde een prachtige partij, rustig, maar meteen bijzonder
krachtig. Alle pogingen tot tegenspel werden niet alleen gepareerd, er werd gelijk gebruik van gemaakt om de
eigen stelling te versterken. Het deed mij denken aan die judo-les... maak gebruik van de energie van je
tegenstander door mee te gaan met een aanval van je tegenstander en hem dan meteen over te nemen. Rik
had een mooie verdubbeling op de f-lijn en zijn lopers stonden keurig op de koningsvleugel gericht. Maar hoe nu
verder. En Anne heeft wel voor hetere vuren gestaan. Je wordt niet voor niets Nederlands kampioen en WGM.
Lennard speelde op 2.
Viktor speelde op 7 een Franse partij en zijn tegenstander koos voor een variant waarbij wit de d- en de e-pion
offert voor zeer actief stukkenspel. Ik heb Rik dergelijke partijen met wit zien spelen. O.a. zijn eerste partij voor
SC Dordrecht. Met 2 pionnen voor moest hij maar steeds langs allerlei klippen sturen, en lang lukte dat ook.
Roland had ook een Franse opening op het bord. Hij koos de Tarrasch. De scherpste variant hierin is die waarin
zwart countert met g5 en die kwam dan ook op het bord. Na slaan op f4 sloeg Roland terug met de g-pion en
dat leidde een heel moeilijke middag voor hem in. Persoonlijk dacht ik dat het wel heel erg snel zou ophouden,
maar door een combinatie van mijn gebrek aan inzicht, briljant spel van Roland en suboptimaal spel van Marc
Clijsen bleef hij nog steeds ademhalen. Het moet hebben gevoeld als die man die de rivier is ingereden met zijn
auto, op de bodem van de rivier ligt en er niet uit kan, en bovenin tegen het dak is nog een klein luchtbelletje...
En dat een hele middag lang. Joop bouwde heel langzaam aan een steeds beter wordende stelling. Zijn
tegenstander had wel een vrijpion, maar voordat die gevaarlijk kon worden moesten er eerst wat dwingender
problemen worden opgelost. Met zichtbaar plezier draaide Joop de duimschroeven elke keer een stukje verder
aan.

Als eerste was de partij van Iwahn tegen Koen klaar. Stug verdedigen en langzaamaan iets afruilen maakte de
stelling voor Koen steeds draaglijker en uiteindelijk zonniger. Iwahn kwam er niet doorheen en toen Koen een
open f-lijn forceerde waardoor zijn toren opeens ook offensieve mogelijkheden kreeg, liep het snel mat (0-1).
Een spannende partij waar de verschillende computers nog wel wat over te zeggen zullen hebben. De spelers
zelf dachten dat Iwahn mogelijk nog iets had kunnen bereiken als hij nog een stuk had geofferd! Maar ja, kom
er maar eens op...
Nadat René al eerder in de partij een remiseaanbod had afgeslagen, kon hij toch echt geen plan meer bedenken
om nog op winst te gaan spelen. Hij berustte in remise, mogelijk omdat hij had gezien dat de partij naast hem
bij Mark toch wel gewonnen ging worden (0.5-1.5). De volgende uitslag was inderdaad Mark. Na zijn gambietpion te hebben teruggewonnen kon hij twee gevorderde verbonden vrijpionnen op de koningsvleugel creëren,
terwijl er al veel materiaal van het bord was. Op een tactisch goed moment offerde Mark de toren tegen een
kwaliteit. Daarmee waren de vrijpionnen onstuitbaar en zou Mark de kwaliteit met rente terugkrijgen. Zo ver liet
Frans het niet komen en hij gaf op (1.5-1.5) Volgende keer beter was zijn laconieke commentaar.
Victor hield het lang vol, maar moest opeens toch een stuk geven en een pion geven. Wat overbleef was een
eindspel met 6 tegen 5 pionnen en een loperpaar voor de witspeler terwijl Victor maar een bisschop tot zijn
beschikking had. Met een paar efficiënte breek zetten zorgde de witspeler ervoor dat de pionnen geheel
tandeloos op hun lot moesten gaan wachten. Dat duurde niet echt lang en Victor gaf op (1.5-2.5). Inmiddels
had Joop zijn troepen naar de vijandelijke koning gedirigeerd. Met nauwkeurig gemanoeuvreer won hij een
belangrijke pion zonder de druk op de stelling te verminderen. Hij stond heel erg goed, maar het eind kwam
toch nog onverwacht.. Onder druk van de tijd zette zijn tegenstander de dame zo neer dat die, middels een
paardvorkje, kon worden ingerekend (2.5-2.5).
Aangezien Roland nog leefde, en sterker nog, uit zijn denkbeeldige auto op de bodem van de rivier was
ontsnapt en weer gewoon aan de oppervlakte met volle teugen van de frisse lucht kon happen en Rik duidelijke
winstkansen had en ook Lennard niet hoefde te verliezen begon ik zowaar te geloven in een bijzonder mooie
middag. En terwijl ik zo wegdroomde, sloeg het noodlot toe. Mogelijk dronken van de frisse lucht wilde Roland
een torenzet doen... zag dat dat onmiddellijk verloor en moest even een ander zetje doen. De tijdnood was er
wel degelijk, maar hij had nog 22 seconden... Als verstijfd bleef hij naar het bord turen en kon maar niet
beslissen en op het moment dat hij uiteindelijk de alternatieve zet uitvoerde viel de vlag! (2.5-3.5) Een wel
bijzonder sneu einde voor een zo heroïsch gevecht.
Het duurde gelukkig niet lang voordat deze nederlaag werd gevolgd door een hele mooie overwinning van Rik.
Hij fileerde de stelling als een ober een tongfilet, en toen de graat uit de witte stelling was verwijderd gaf Anne
op (3.5-3.5). Al een paar uur had Lennard een volstrekt gelijke stelling met elk 6 pionnen en een paard tegen
Bianca Muhren, maar ja, ze is wel even GM... Steeds bleef ze het proberen, steeds pareerde Lennard. Dan weer
wat pionnen opschuiven en afruilen en dan nog maar eens kijken of er een gaatje te vinden was... nee weer
niet, nog wat pionzetten en weer... en dat ging maar door. Het siert de vechtlust van beiden om te gaan voor
het team-resultaat, maar toen de laatste pion van het bord ging... Afijn het werd een zeer zwaarbevochten 4-4.
Alles bij elkaar een bijzonder prettige schaakmiddag tegen een bijzonder prettige vereniging om tegen te spelen.
Hoe hard er ook op het bord werd gestreden, er is geen enkele wanklank gevallen die ook voor het publiek weer
spectaculaire partijen opleverde. Volgende ronde is de uitwedstrijd tegen Dubbelschaak '97. Om echt veilig te
zijn hebben we nog 2 punten nodig. Die komen er vast wel, maar laten we die maar meteen effe pakken....
Wilde de, R. (Rik)
Boer den, L. (Lennard)
Krul , R.V. (Rene)
Timmermans , M.A. (Mark)
Apon , H. (Iwahn)
Keeken van, R. (Roland)
Koppelaar , V.A. (Victor)
Jong de, J. (Joop)
Dordrecht :

2147
2165
2195
2386
1915
1950
1875
1993
2078

Haast , A.M.M. (Anne)
Jong-Muhren de, B. (Bianca)
Moor de, E.A.J. (Eric)
Konings , F.P.A. (Frans)
Haast , K.M.C. (Koen)
Clijsen , M.C. (Mark)
Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd)
Paulis , W.D. (Winifred)
De Stukkenjagers 2:

2352
2258
2079
2215
2093
2155
2156
1928
2155

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
4-4

Black Saturday in de Crabbehoeve: D1 verliest 3-5
Gepubliceerd: zondag 25 november 2018 16:00 | Geschreven door Adri Timmermans |Hits: 24
De hele week werd ieders mailbox bestookt met de Black Friday reclames. Vele middenstanders organiseren
een, uit Amerika overgewaaide, uitverkoop op die laatste vrijdag van november en plakken er het weekend ook
nog aan vast. Schaakclub Dordrecht deed ook mee. Door een enorme misgreep, vlak na de opening, gaf Mark
geen korting, maar zelfs een groot cadeau aan Zuid-Limburg 2. Een vol stuk en meteen ook de partij (0-1). Het
veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Een beetje zoals Feyenoord, die in dé topper al vroeg in de wedstrijd
met 10 man moet spelen....
Rik moest afzeggen, en dat gaf ons de mogelijkheid om Jan Willem weer eens op het hoogste niveau te kunnen
zien spelen. Dat Zuid-Limburg 2 een geduchte tegenstander zou zijn, was al aan het begin van het seizoen zo
ingeschat, en ondanks de twee invallers brachten ze toch nog altijd een gemiddelde ELO van 2124 op de
borden. 70 Punten meer dan wij per bord. Dit keer hadden we Mark op het eerste bord en hij speelde tegen
Lennert Lenaerts (2360). Ook vorig jaar stond deze partij op het programma toen de club nog Steijn heette en
ook vanuit Zuid Limburg naar het Dordtsche kwam. Lennert won die partij. Daarom had Mark zich nu terdege
voorbereid op de opening en introduceerde op zet 11 een nieuwtje. Hij bereikte er een licht voordeel mee,
totdat.....nou ja: 0-1.
Op het tweede bord zat René die al vroeg op avontuur ging. Zijn tegenstander zette een solide verdediging op
en lang bleef er een soort dynamisch evenwicht. Lennard speelde op het derde bord een vrij rustige opening,
maar vlocht wel wat geniepige verlokkingen in het spel. De dame zo zetten dat er, door een penning, stukverlies
dreigt. Maar door een tussenzetje is dat net geen stukverlies en is de stelling van zijn tegenstander opeens
minder. Heel leuk allemaal, maar o wee als je een klein rekenfoutje maakt of een zetverwisseling over het hoofd
ziet. Lennards tegenstander wilde het zich laten bewijzen, en na een paar nauwkeurige zetten bleek de
overblijvende stelling tot gereduceerd materiaal en een min of meer gelijke stelling te leiden. waarbij wit
(Lennard had zwart) een geïsoleerde vrijpion had. Sterk of zwak....?
Roland zat op 4 en kreeg Jozef Simenon te bespelen. Het was een deja vu voor mij. Ik herinner mij een
jeugdwedstrijd van misschien wel 12 jaar geleden waarin beide spelers ook tegen elkaar zaten... ach ja... waar
je al niet aan denkt als je zo langs de borden zwerft. Ook toen had Josef al een hogere rating. Dat heeft Roland
nog nooit tegengehouden om er flink de beuk in te gooien. Zo ook nu niet en het werd een ontstellend
gecompliceerde stelling die de hele middag voortduurde.
Jacques speelde op vijf een rustige opzet met zwart. Persoonlijk ben ik dat niet van hem gewend, Jacques kan
nog wel een druistig van start gaan, maar deze stijl leverde een solide stelling op met wat kleine kansen aan
beide zijden. Iwahn zette zijn tegenstander vanaf de opening meteen onder druk en met een opdringerige witte
pion al ver in het vijandelijke kamp stichtte hij flinke onrust. Nadat zijn tegenstander niet helemaal de sterkste
voortzetting koos, althans zo leek het in de globale analyse achteraf, veroverde Iwahn een pion plus een heel
overwegende stelling.
Joop kwam niet helemaal lekker uit de opening. Het was allemaal nog helemaal niet desastreus, maar hij moest
steeds met kunst en vliegwerk de materiaal verhouding gelijk zien te houden. Opeens bleek dat niet meer te
werken en ging hij minstens 1 pion verliezen. Op het laatste bord zette Jan Willem zijn partij rustig op en zonder
al te veel golven op de woelige baren van de 64 velden werden er zo wat stukken afgeruild. Ook de dames
moesten worden geruild en de tegenstander bood dan ook remise aan. Omdat we al met 0-1 achter stonden,
ook de stand bij Joop zorgelijk was en we daar alleen de gunstige stelling van Iwahn tegenover konden stellen,
werd besloten het aanbod minstens een half uur in beraad te nemen en te kijken hoe de andere borden zich
zouden ontwikkelen. Ook Lennard kwam even later over remise overleggen omdat het zware materiaal ook bij
hem van het bord was en er een T+P+5 pionnen eindspel overbleef, maar ook bij hem werd besloten om,
zonder te grote risico's te nemen, door te spelen. Het bleek nodig want Joop verloor kort daarna (0-2) en toen
Jacques ook meedeed aan de uitverkoop en een pion cadeau gaf werd het natuurlijk echt moeilijk. Het remise
aanbod dat Jacques kreeg werd ingeschat als een genereus aanbod en het zou onbeleefd en zeker
onverantwoord zijn geweest dat af te slaan (0.5-2.5). Lennard en Jan Willem speelden dus door.

Iwahn speelde sterk, maar liet toch wat glippen waardoor zijn tegenstander nog net een gaatje wist te vinden.
Met inventief spel bleef Iwahn het proberen, maar hij moest uiteindelijk toch echt met remise genoegen nemen
(1-3). Hopeloos leek het echter nog niet helemaal want inmiddels hadden Jan Willem en ook Lennard de betere
kansen gekregen vanuit hun volkomen gelijkwaardige stellingen en was het dus zaak voor Rene en/of Roland
om 1 punt uit die twee partijen te scoren.... Daarbij voor het gemak maar even aannemend dat die twee betere
kansen dan ook meteen maar even omgezet zouden worden in hele punten natuurlijk.
Maar dat lukte! Jan Willem rekende heel scherp een pionnen eindspel door met doorbraken op twee flanken en
moest tegelijk ook nog een doorbraak van zijn tegenstander neutraliseren (2-3) en ook Lennard veroverde de
vrijpion in het midden en wist het overblijvende eindspel heel mooi tot een vol punt te converteren (3-3).
De aanval die René had opgezet in het begin van de middag was inmiddels redelijk verdampt en er ontstond
een gevecht om de open f-lijn. Door een onveiligere koningsstelling werd die strijd in het nadeel van René
beslist. Hij moest zijn dame geven tegen een toren, loper en vrijpion. Voor de argeloze voorbijganger leek dat
nog even gevaarlijk, maar voor de doorgewinterde Limburger was het slechts een kleine speldenprik. Een simpel
tussenschaakje besliste de zaak voor Zuid-Limburg (3-4).
Op dit moment was er net een belangrijk punt in de partij van Roland geweest. In een ontstellend ingewikkelde
stelling had hij, mogelijk ook onder druk van de klok, een wending gemist die een kwaliteit kost. Dat hoeft niet
altijd meteen beslissend te zijn, en ook hier leek er nog voldoende complicaties op het bord te vinden te zijn om
nog even door te spelen. Dat was echter schijn. Met een paar simpele zetjes werd de stelling vereenvoudigd en
stond Roland groot materiaal achter. Omdat je nooit weet hoe een koe een haas vangt en het wel om de
matchpunten ging, speelde hij nog even door in een hopeloze stelling. Helaas, de koe was nooit in de buurt van
de haas en toen het mat niet meer te voorkomen was werd de eindstand op 3-5 vastgesteld.
Een heel moeilijke wedstrijd, die werd bepaald door de vroege nederlaag, maar waarin we toch hebben laten
zien te willen en te kunnen vechten. Na de bliksemstart in deze competitie staan we weer waar we, volgens de
rating, thuis horen. In de middenmoot. We kunnen nog naar boven kijken, maar we moeten nu zeker ook weer
rekening houden met wat er onder ons gebeurt. De sterkste drie ploegen uit de competitie zijn Eindhoven, ZuidLimburg en Stukkenjagers. Daarvan hebben we er nu 2 gehad en de volgende wedstrijd op 15 december, spelen
we tegen de derde (Stukkenjagers). We zouden onszelf een bijzonder goede dienst bewijzen als we die
wedstrijd weten te winnen! De detailuitslagen zijn inmiddels al door Ton op de site gezet in een eerder stukje.

Timmermans , M.A. (Mark)
Krul , R.V. (Rene)
Boer den, L. (Lennard)
Keeken van, R. (Roland)
Hennekes , J. (Jacques)
Apon , H. (Iwahn)
Jong de, J. (Joop)
Versloot , J.W. (Jan Willem)
Dordrecht:

2386
2195
2165
1950
2038
1915
1993
1924
2071

Lenaerts , L. (Lennert)
Miesen , F. (Fabian)
Caessens , R.P.J. (Rob)
Simenon , J. (Jozef)
Mengerink , Y. (Ynze)
Spronkmans , S. (Stefan)
Mon de, G. (Gino)
Morren , E.J. (Eric Jan)
Zuid Limburg:

2360
2190
2236
2213
2136
2082
1961
1817
2124

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
0-1
1-0
3-5

D1 verliest ongelukkig in Roermond (3.5-4.5)
Gepubliceerd: zondag 04 november 2018 14:32 | Geschreven door Adri Timmermans | Hits: 66
Het zag er allemaal zo mooi uit om een uur of 4 op zaterdagmiddag in Roermond. Dordrecht 1 op weg naar een
versteviging van de koppositie in 2D. Maar toen sloeg het noodlot toe. De trotse kopman van ons team greep
mis. Een zeer zeldzame vlaag van schaakblindheid verknoeide zijn prachtig opgezette partij op het moment dat
het oogsten zo ongeveer kon worden afgerond met een ferme handdruk van de tegenstander. In Mark's eigen
woorden: van +10 naar -20 in een enkele zet. Hij gaf gelijk op.
Maar laten we bij het begin beginnen. Om onze tegenstanders te bereiken moesten we 153 km van ons eigen
honk af opdraven om 13:00 uur. Een fikse autorit dus, maar iedereen was er op tijd en we konden beginnen.

De speelzaal is gevestigd in een paar oude zij-zalen van een kerk. Zeker niet ongezellig, maar wel een erg jaren
50 sfeertje met een uitgetypte politieverordening aan de muur waarop stond dat het aan jeugdige vrouwelijke
bezoekers verboden was om zich, na 18:00 uur, in het gebouw te bevinden als ze hun ouder of voogd niet bij
zich hadden.
De tegenstanders waren op papier van gelijke sterkte, maar hadden de vorige wedstrijd al van het sterke
Stukkenjagers gewonnen. We waren gewaarschuwd. Toch begonnen we allemaal voortvarend met meestal
solide stellingen. Alleen de tegenstander van Roland had een creatieve openingskeuze en vloog binnen een paar
zetten Roland (figuurlijk) naar de keel. Een bijzonder gecompliceerde stelling ontstond waarin Roland een
pionnetje verorberde, maar daarvoor wel heeeel erg veel initiatief moest toestaan. Piet kwam wat minder uit de
opening met een geïsoleerde dubbelpion op b7 en b6 en weinig manoeuvreerruimte.
Rik had wel een mooie actieve stelling, maar ook zijn tegenstander kon bogen op aanknopingspunten. René
ging heel snel naar een eindspel van 6 pionnen + toren + loper + paard tegen 6 pionnen + toren + loperpaar.
René had echter 2 blokjes van 3 pionnen op een rijtje en zijn tegenstander had 2 blokjes. Tegeltjes wijsheid
leert dan dat René wel ietsjes beter moest staan...
Joop zat op bord 4 tegen de hoogste ratinghouder en speelde geen gelukkige partij. In het begin ging het nog
wel, maar hij gaf zijn sterke tegenstander veel ruimte om zijn stelling te verbeteren. Langzaam werd het minder.
Iwahn bleef heel lang met zijn tegenstander in een soort openingsopstelling hangen. Elkaar van een afstandje
bedreigen ... veel spanning, weinig directe actie. Dan Jacques .. hij kreeg een Scandinavische opstelling en
kwam wel lekker te staan. Niet heel erg concreet, maar gewoon soepel.
De eerste uitslag viel op het bord bij Joop. Hij werd langzaam maar zeker fijn gedrukt en toen het een stuk ging
kosten streek Joop de vlag (1-0). Vlak daarna een ontknoping bij Roland. In een heftige strijd liet de
tegenstander van Roland plotsklaps een volle toren instaan. Voorzichtig rekenend kwam Roland tot de conclusie
dat dit echt geen briljant offer was, maar een ordinaire blunder. Hij nam de toren en na nog een paar wanhoop
zetten van zijn tegenstander gaf die op (1-1). Jacques kwam even overleggen. Hij kon op remise spelen door
zetherhaling en omdat het op de meeste borden gelijk of best wel beter stond werd die partij snel tot remise
besloten (1.5-1.5). Er volgde een mooi klein uurtje waarin de zon voor ons steeds sterker leek te gaan schijnen.
En toen sloeg het noodloot toe. Mark greep afschuwelijk mis en moest opgeven (2.5-1.5) en ook Rick had wat
teveel van zijn stelling gevraagd. Hij stond inmiddels 2 pionnen achter. Iwahn had een pion moeten inleveren
toen de spelers dan wel over de middellijn kwamen en moest vechten voor remise.
Piet stond nog steeds, maar had bijzonder weinig ruimte en René probeerde het wel, maar zijn tegenstander
hield alles bekwaam onder controle. Het gevolg was een remise als gevolg van dichtgeschoven pion-structuren
en lopers van ongelijke kleur (3-2). Het eerste matchpunt ging verloren toen Piet zijn stelling niet meer bij
elkaar kon houden. Met veel moeite had hij de damevleugel kunnen verdedigen, maar toen zijn tegenstander de
aanval razendsnel naar de koningsvleugel verlegde was er geen houden aan. Nadat Piet een paar pionnen had
ingeleverd gaf hij op (4-2). Met een tweetal pionnen achter bleef Rick doorvechten en het zijn tegenstander
moeilijk maken. 10 valletjes werden vakkundig geneutraliseerd, de elfde niet ... Het kostte meteen een dame +
loper tegen een toren. Beheerst voerde Rik het winnende schaakje uit (4-3). Nu was alleen Iwahn nog bezig,
maar hij had een pion achterstand (en dat was ook nog een vrijpion) en waren er lopers van ongelijk kleur op
het bord. Iwahn probeerde het nog, maar daar was echt geen enkele kans op een overwinning. En toen ook hier
tot remise werd besloten, was de nederlaag een feit (4.5-3.5). Tja, dat deed best el een beetje zeer. Kleine
pleister op de wonde is dat we nog steeds koploper zijn in de stand in 2D.
Coenen , E.A.J. (Eduard)
Janssen , G. (Ger)
Utama , I. (Ivan)
Heltzel , J. (Joost)
Royakkers , G. (Guido)
Cauter de, W.G. (Wolfgang)
Bersselaar van den, H. (Henri)
Aben , P. (Paul)
Pionneke:

2118
2205
2121
2235
2108
1984
1913
1927
2076

Wilde de, R. (Rik)
Timmermans , M.A. (Mark)
Krul , R.V. (Rene)
Jong de, J. (Joop)
Apon , H. (Iwahn)
Keeken van, R. (Roland)
Hennekes , J. (Jacques)
Pluymert , P.W. (Piet)
Dordrecht 1:

2147
2386
2195
1993
1915
1950
2038
1991
2077

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1
½-½
1-0
4½-3½

IJzersterk D1 zet favoriet Eindhoven simpel opzij: 6.5-1.5
Onmiskenbaar was het voor schaakclub Dordrecht 1 een historische overwinning op Eindhoven 1
(6½ 1½). Teamleider Adri Timmermans geeft in zijn verslag op de site van de schaakclub ook de
blijdschap aan over de einduitslag. Eindhoven is, met een geschiedenis van 103 jaar, niet zomaar
een club.
Hans Berrevoets / Tom’s schaakboeken
Het hoogtepunt was 33 jaar geleden toen de
vereniging landskampioen werd en drie ronden in
de Europacup speelde. De club van de veel
internationale meesters leverde een ongekende
prestatie. Dat deed bijvoorbeeld ook
selectiespeler IM en dr. Rudy Douven, die drie jaar
later Nederlands schaakkampioen werd. De toen
nog actieve Engelse grootmeester Tony Miles was
hierdoor totaal verrast en misschien zelfs
verbijsterd, toen een Nederlandse schaker bij een
benzinestation aan de N20 in Zuid-Frankrijk hem de
Nederlandse krant voorlas over de successen van
Douven. “Eindhoven weer”, zo gaf zijn vriendin
Yvette hem als verklaring.
Schaakclub Dordrecht heeft nog maar één
internationaal meester in de boeken staan. Eindhoven is de twintig IM's op de ledenlijst gepasseerd. De helaas
te jong overleden Johan van Mil, Loek van Wely, Gerard Welling, grote en kleine Kuypers, Herman Grooten,
Peter Scheerenen en nog meer schaaknamen zagen in Eindhoven het goede schaaklicht.

De schaakkrachten van Eindhoven zijn dus vermaard, hoewel de vereniging nu wel in de tweede klasse
KNSB tot de favorieten wordt gerekend. Adri Timmermans had voor zijn team al aangegeven welke
vier punten wedstrijden er gewonnen moesten worden om niet in de degradatiezone te komen. De
realiteit is even anders: De Dordtenaren staan alleen nu bovenaan.
Zo'n bliksemstart is wel vaker vertoond maar de competitie gaat over negen ronden. Nadat Dordrecht 1 eens
vanuit de tweede klasse KNSB een seizoen was teruggevallen naar de RSB competitie, was de terugkeer
overweldigend. Profclub uit Breda De Variant werd in de eerste ronde met 6½ tegen 3½ verslagen in de zijzaal
van het toenmalige Karmelklooster in Crabbehof. De tegenstander van Hans Wertheim bood, toen hij een pion
verloor, remise aan. Wertheim reageerde voor iedereen hoorbaar: ,,Ik ben wel oud maar niet seniel" en won
overtuigend. Andere Dordrecht spelers dreigden na de wedstrijd te worden omgekocht, want ze zouden een
brommer kunnen krijgen.
Dat hielp ook niet, want Dordrecht werd gewoon kampioen. Het Dordrecht van nu is met de hoofdmacht prettig
begonnen en zal volgens de theorie van Adri Timmermans eerste de vier punten wedstrijden moeten winnen om
opgelucht (schaak)adem te kunnen halen.
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Zaterdag 6 okober was een mooie dag. De zon had er zin in en de temperaturen verleidden veel mensen om op
een terrasje te genieten van de warmte en de volle smaak van een herfstbokje op een van, toch waarschijnlijk
wel de laatste, prachtige dagen van het jaar. Maar voor onze KNSB schakers is het leven hard.
Ze moesten deze geneugten allemaal aan zich voorbij laten gaan en aan de bak vanaf 13:00 uur. Het duurde tot
ongeveer 18:30 uur, maar toen was het resultaat er ook wel echt naar. Een keiharde dreun werd uitgedeeld aan
de topfavoriet voor deze klasse. Het moet gezegd, Eindhoven had te maken met het ontbreken van twee spelers
met een rating van 2300+, maar eerste bordspeler Bas van de Plassche wilde dat absoluut niet als een excuus
aanvoeren. Ook zonder deze twee spelers had Eindhoven nog een overwicht van 52 ratingpunten per bord.

Het begon allemaal met een volledig team voor ons, dat om 13:00 uur aantrad in een mooie zaal in het Postiljon
Hotel. Net als vorig jaar moesten onze teams, voor één keer, ons gezellige clubhuis verruilen voor een mooi
gestileerde en ruim opgezette speelzaal. Het verslag van het tweede team vindt u elders op deze site.

Anton kijkt tevreden de speelzaal in…..

Dordrecht kwam meteen goed uit de startblokken. Kleine wisselingen in de opstelling hadden mogelijk de
tegenstander een beetje verrast, want iedereen kwam goed door de openingsfase heen en na een uurtje spelen
leek de stand overal nog goed in evenwicht. Op sommige borden wel een instabiel evenwicht (Rik op bord 2 en
René op Bord 3). In een, optisch veelbelovende, stelling stak Rik met een stukoffer de lont op zijn bord aan. Het
offer werd aangenomen en de zon leek voor ons ook het zaaltje binnen te komen. Een fascinerende zetwisseling
volgde waarbij zeeën van tijd werden gebruikt door met name de zwartspeler. Maar die vond wel steeds weer
de juiste zetten. En met een aantal goed geplaatste tegenoffers zoog hij Riks koning tussen de zwarte
vijandelijke stukken waar die uiteindelijk mat niet meer kon voorkomen (0-1). Een spektakelstuk van beide
spelers dat helaas in een nederlaag voor Rik eindigde. Achteraf was zijn commentaar dat hij zich niet had
moeten laten verleiden tot dat stukoffer, maar gewoon eerst verder ontwikkelen en zijn stukken beter neer
zetten. Maar met het type spel waar Rik juist zo sterk in is, kan je wel eens tegen zo'n nul aanlopen. Jammer,
maar daar staan zoveel mooie winstpartijen tegenover.
Op het moment dat op het score formulier de achterstand voor Dordrecht werd genoteerd was de stand alweer
gelijk. René Krul kreeg het Cochrane gambiet om de oren (paardoffer op f7 op de 4e zet). Dit bijzonder
gevaarlijke wapen tegen het Russisch wordt op onze club zo af en toe gespeeld door Victor Koppelaar en door
mijzelf en mogelijk dat René deze ervaringen heeft kunnen gebruiken om wat van de uiterst gevaarlijke
varianten te omzeilen. Wit krijgt 3 pionnen voor het stuk en de zwarte koning staat open... Nauwkeurig werden
de gevaarlijkste varianten vermeden en kon René de aanval overnemen. Nadat de koning een veilig heenkomen
had gevonden maakte René efficiënt gebruik van de open lijnen die overblijven als je drie pionnen minder hebt
dan je tegenstander. Het liep heel snel af en de (1-1) werd aangetekend.
Daarna bleef het lang stil. Een van de weinige bezoekers (de rest van de trouwe bezoekers spelen nu zelf in het
tweede), Ben, was langsgelopen en was van mening dat een voorspelling van de eindstand wel onzeker was
omdat de stand op de meeste borden nog ongeveer gelijk was. Vijf minuten later was er iets helemaal fout
gegaan voor Eindhoven. Zonder dat er nu regelrechte blunders waren gemaakt was de stand op de borden
duidelijk in ons voordeel gekanteld. Roland had op bord 8 al vanaf de opening een prettige stelling opgebouwd.
Eerst een pionnetje gesnacked, daarna nog eentje, daarna een kwaliteit en daarna was het wachten op het

genadeschot. Haast had Roland niet en nauwkeurig werden alle mogelijkheden tot tegenaanvalletjes gesmoord,
nog voor er ook maar een kiem te ontdekken was. Een kwaliteit en 2 pionnen voor en nul tegenkansen ... wat
wil je. Uiteindelijk duurde het nog even, maar de uitslag stond daar natuurlijk vast (2-1). Het scoreformulier
begon een wel heel prettig beeld te vertonen, toen Jacques ook het punt binnen haalde (3-1). Al vanaf het
middenspel had hij de koning van Jos Sutmuller onder druk gezet. Het leek op een middeleeuwse marteling,
waarbij het slachtoffer op de grond werd gelegd en er voorzichtig een bijzonder zware steen op zijn borstkas
werd gelegd. Lang wordt er nog gevochten tegen het gewicht van de steen en het steeds groter gebrek aan
zuurstof, maar de uitkomst is onvermijdelijk.
Het eerste matchpunt werd geïncasseerd door Mark die in een fascinerend gevecht de sympathieke kopman van
Eindhoven te bestrijden had gekregen. De voorbereiding kwam op het bord en zwart kwam goed uit de opening.
Het voordeel voor Mark was dat het Bas veel meer tijd kostte dan Mark en die tijd kwam later goed van pas. Na
een langdurig gevecht op afstand, beide spelers bleven met hun stukken op de eigen helft, beging Mark een
onnauwkeurigheid. Dodelijk was het zeker niet, maar het kostte hem wel de zo zorgvuldig opgebouwde
positionele voorsprong. Terwijl Bas nog een enkele minuut de tijd had, ging Mark in de denktank en besloot na
ruim 20 minuten tot een afwikkeling waarbij een aantal stukken werden geruild. Hij schatte het eindresultaat
van de afwikkeling goed in, want hij behield uiteindelijk toch nog een minuscuul voordeeltje over. Het was
genoeg, want zet voor zet werd de druk weer verder opgebouwd. Het leverde twee pionnen op maar met een
compacte verdeling en beide spelers nog twee torens een loper en een paard was het nog verre van
gemakkelijk. Toch werd, met een prima eindspeltechniek, het punt veilig gesteld (4-1).
Op dit moment was de winst in de wedstrijd overigens al wel heel waarschijnlijk geworden want Lennard stond
inmiddels een kwaliteit voor en moest eigenlijk wel winnen, en Joop en Iwahn stonden, zo even snel ingeschat,
volkomen gelijk. Mogelijk in een poging om nog iets te forceren nam de tegenstander van Iwahn wat risico's en,
met een vrijpion op b2 (nog 1 zetje te gaan), was dat niet een juist plan. Na een niet te stuiten koningsmars
kwam zijn tegenstander in tempodwang en gaf op (5-1).
Eigenlijk was Joop de enige bij wie lange tijd werd gevreesd voor de uitslag. In een eindspel met 4 losse
pionnen op de verkeerde kleur, met een loper van Joop en een paard van zijn tegenstander, was het oordeel
van de eindspel-geleerden, dat dat toch wel echt gewonnen moest zijn voor de partij met het paard. Die
probeerde het lang, maar zag toch geen winstweg. Een mooi resultaat voor Joop dus, die maar weer eens
aantoonde dat hij een meester in de verdediging is (5.5-1.5).
De laatste partij was die van Lennard. Hij had in het middenspel een kwaliteit gewonnen tegen een pion, maar
teamcaptain van Eindhoven Alessandro di Bucchianico liet zien hoe moeilijk het is om te winnen met toren-plusdame tegen loper-plus-dame als de koning nog een paar pionnen om zich heen heeft. Maar onverstoorbaar
bleef Lennard zijn stelling verbeteren en net toen hij kon incasseren, liet hij een gouden mogelijkheid lopen om
het in een paar zetten uit te maken. Hij houdt kennelijk zoveel van het spel dat hij nog even wilde doorspelen.
Langzaam maar zeker werd de zwartspeler teruggeduwd en nadat de dames geforceerd geruild waren, liep de
witte koning de zwarte stelling binnen en beslechtte het ongelijke gevecht. (6.5-1.5).
Een prachtige prestatie die nog lang werd gevierd in het Postiljon Motel. Het was trouwens niet alleen bijltjesdag
voor Eindhoven. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen had ik al gemeld dat er drie ploegen met kop en
schouders boven de rest uitstaken met Eindhoven als sterkste. Welnu, ook Stukkenjagers en Zuid-Limburg
hebben hun wedstrijden verloren. Krimpen en 't Pionneke wonnen en dat zijn wel de teams die wij onder ons
moeten zien te houden. In ons voordeel is wel, dat we met mooiere cijfers wonnen.
Timmermans , M.A. (Mark)
Wilde de, R. (Rik)
Krul , R.V. (Rene)
Boer den, L. (Lennard)
Hennekes , J. (Jacques)
Jong de, J. (Joop)
Apon , H. (Iwahn)
Keeken van, R. (Roland)
Dordrecht:

2387
2150
2183
2105
1998
1988
1915
1936
2083

Plassche van de, B.J. (Bas)
Klapwijk , K.B. (Bram)
Meijer , D.N. (Dolf)
Bucchianico Di, A. (Alessandro)
Sutmuller , J.M. (Jos)
Moonen , R. (Rene)
Vosselman , J.M. (Jan)
Böck de, R. (Rien)
Eindhoven:

2376
2194
2223
2059
2155
2098
2071
1902
2135

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
6½-1½

D1 geslaagd voor eerste examen: 5-3 winst op Krimpen
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En zo begon het seizoen wel heel erg mooi voor het eerste team. Het is moeilijk om al voor de eerste wedstrijd
van het jaar over een 4-punten wedstrijd te spreken, maar de krachtsverhoudingen binnen de klasse 2D zijn
zodanig dat er 4 teams zijn die met kop en schouders boven de onderste 6 uitsteken. Eindhoven spant de kroon
met een gemiddelde rating van 2214, variërend tussen 2059 en 2376 en Stukkenjagers brengt twee vrouwelijke
GM’s: Anne Haast en Bianca Muhren. De Pion (2188), Zuid Limburg 2 (2172) ziet er ook ernstig sterk uit.
Onze gemiddelde rating komt uit op 2083, waarbij Mark wel een heel zwaar gewicht in de schaal legt. Kortom
het wordt een zwaar jaar waarbij de punten echt gepakt moeten worden tegen de andere 5 teams uit de
onderste helft. Ik reken erop dat we 7 punten moeten hebben om ook volgende jaar weer in de tweede klasse
te spelen. Ziehier het belang van een overwinning in deze wedstrijd. Het bleek dat ook Krimpen op de hoogte
was van dit belang en de teleurstelling was best groot in gebouw de Pannekoe in Krimpen aan den IJssel na de
wedstrijd.
Maar laten we bij het begin beginnen. Zaterdagmorgen om 12:00 uur starten in Krimpen aan den IJssel klinkt
als een makkie. Meestal hou je er wel rekening mee dat er onderweg wat aan de hand kan zijn, maar zo'n
kippe-eindje? Nou niet dus.... Rijkswaterstaat had, in zijn/haar oneindige wijsheid, besloten juist dit moment te
gebruiken om de van Brienenoord brug onder handen te nemen en een van de twee brughelften volledig voor
het verkeer af te sluiten. Ze zullen hebben gedacht: "Wie moet er nou, in hemelsnaam, op zaterdagmorgen naar
Rotterdam?". Misschien moeten ze bij Rijkswaterstaat het aannamebeleid aanpassen, want het zijn er een
héleboel! En wij zaten met verschillende auto's in de file. Gelukkig is de officiële KNSB-wedstrijdleider in de
tweede klasse afgeschaft en waren onze gastheren zo vriendelijk om op ons te wachten.
Uiteindelijk konden Hans en ik om half één achter ons welverdiende bakkie koffie gaan zitten omdat onze
spelers achter de borden hadden plaatsgenomen. René Krul was verhinderd en zijn plaats werd ingenomen door
Peter van Oevelen. Daardoor viel weer een gat in het tweede KNSB-team, dat toch al met vakanties en andere
ongemakken te dealen had (maar daarover in een ander verslag meer).
Onze tegenstanders hebben in hun team een mix van ervaring en jeugd. Jeugdkampioen onder 20 jaar Wiggert
Pols op 1 tegen Rik, FM Harold van Dijk, al vele jaren een van de echt zeer sterke en solide spelers uit de regio
op 2 tegen Lennard, jeugdig talent Kevin Nguyen op 3 tegen Mark, Peter Glissenaar, al vele jaren bestuurslid en
toernooi organisator voor Krimpen, op 4 tegen Joop, broer Marcel Glissenaar op 5 tegen Jacques, op 6 de jonge
Arne Pols tegen Roland, op 7 de zéééér jeugdige Lucas Nguyen tegen Iwahn en de ook al jeugdige Floris
Doolaard tegen Peter op 8.
Het werd een middag waarbij ik het gevoel had dat we lang boven de afgrond hingen, maar steeds nog net
konden aanklampen. Rik deed iets "nieuws" in de opening (of was het gewoon een foutje?) waardoor hij vrij
snel wat minder kwam te staan. Harold zette Lennard meteen onder druk op de damevleugel waardoor een
achtergebleven c-pion Lennards manoeuvreerruimte ernstig beperkte. Mark kwam wel goed uit de opening en
begon al vrij vroeg aan zijn boa-constrictors-routine, Joop had een rustige partij, waarbij hij wel een klein
minnetje moest accepteren, maar er leek niets ernstigs aan de hand, Jacques zette zijn partij energiek op en dat
leek aanvankelijk ook wel uit te monden in een lekkere stelling. Roland nam met zijn d-pion een c-pion mee
maar moest daarvoor wel de h1-a8 diagonaal aan zijn tegenstander laten. Dat resulteerde in een
ongemakkelijke opstelling die Roland de hele partij door beperkte in het ontwikkelen van enig aanvalsspel.
Iwahn zette zijn partij rustig op en kreeg een stelling waarbij zijn jeugdige tegenstander een geïsoleerde d-pion
had. Sterk of zwak is in dat soort stellingen altijd de vraag. Peter vloog er al vroeg in met een paard op g4 en
met een dame op d4 ziet dat er gevaarlijk uit, maar wit had wel met f4 en e4 een bijzonder stevige grip op het
centrum. Als Peter wat kan bereiken is het goed, anders dreigt er een wals door het centrum. En dan heb ik het
niet over een sierlijke beweging tot wederzijds genoegen, maar meer zo'n ding van vele duizenden kilo's die de
boel even komt platmaken..... Kortom, één stelling beter, twee ongeveer gelijk en de rest misschien ietsjes
minder. Het tweede kopje koffie werd in stilte genuttigd.

Een uurtje later kwam er wat meer tekening in. Mark's tegenstander begon al een beetje rood aan te lopen door
het gebrek aan bewegingsruimte. Rik had zijn faux-pas uit de opening geneutraliseerd en had tegenkansen
gecreëerd, Lennard had de eerste storm overleefd en had nu een stelling waarbij hij het voorlopig misschien
toch nog wel kon houden. Jacques leek zijn hand een beetje te hebben overspeeld. Zijn koning leek te
verdrinken in de gaten van een Zwitserse gatenkaas. Gelukkig gebruikt Jacques altijd het hele bord en hij begon
doodleuk wat aan te vallen aan de andere kant. Bij de laatste drie borden was er in de balans niet veel
gewijzigd. Roland ietsje minder, Iwahn gelijk en Peter op het randje van de afgrond.
Hierna begonnen de eerste uitslagen binnen te komen. Plotseling moest Rik berusten in remise door
zetherhaling (0.5-0.5). In de analyse leek het erop alsof Rik toch misschien nog wel het beste van het spel had.
Joop had zijn stelling met weinig materiaal heel goed ingeschat en wikkelde af naar een remise-achtig eindspel.
Op het moment dat tot remise werd besloten had ook Joop mogelijk nog wel het beste van het spel (1-1).
Waarschijnlijk niet genoeg voor de winst, maar het geeft aan hoe taai hij had teruggevochten. Hierna bleef het
een poosje stil. Peter bereikte niets met zijn aanvalsopzet en toen de stoomwals dan eindelijk op gang kwam
was er helemaal niets meer aan te doen. Teleurgesteld gaf hij op (1-2). Bij Iwahn was de balans de hele partij
niet verstoord geweest en de twee kwamen dan ook remise overeen (1.5-2.5). Bij verstikking komt blauw geloof
ik na rood en zo zag Mark's tegenstander er uit toen ik weer langs kwam. Inmiddels een pion achter en een
keuze aan andere pionnen op verlies moest hij ook nog eens een stuk geven in een poging om uit de verstikking
te komen. Het hielp allemaal niets. en toen ook dat stuk tegen de twee pionnen geen adem opleverde gaf hij op
(2.5-2.5).
Inmiddels had Roland een stelling bereikt waarbij hij een pionnetje minder had, maar wel lopers van ongelijke
kleur in een uitgedund slagveld. De remisekansen waren aanzienlijk gegroeid. Met een hele leuke manoeuvre,
waarbij hij de enige twee zetten met zijn toren van a8 deed (Ta8-Th8-Th1+) gingen ook de torens van het bord
en werd, na nog een paar zetjes, tot remise besloten (3-3). Nog 2 borden te gaan. Lennard had de stelling met
kunst en vliegwerk prima dicht weten te houden maar Harold bleef aandringen. Met beiden nog een dame, een
paard en 5 pionnen nam Harold een pion op b6 om op die manier een gevaarlijke vrije b-pion te creëren.
Daarvoor moest hij wel het paard van Lennard wat ruimte geven. Met een hele serie aan schaakjes met de
dame en het paard, afgewisseld met een paar matdreigingen, werd Harolds koning opgejaagd en met een
paardoffer op de diagonaal geforceerd waarop ook Harolds dame stond. Een schaakje deed de rest en moest
Harold verder zonder dame. Nog een paar zetjes speelde hij door, waarschijnlijk om te accepteren dat hij te veel
risico had genomen en daarvoor nu de prijs moest betalen, maar daarna gaf hij op (4-3). Een heel mooie en ook
heel belangrijke overwinning van Lennard!
Na enkele stormen tijdens de partij te hebben overleefd stond Jacques nu opeens heel overweldigend en
alhoewel remise voor de matchpunten voldoende was, beheerste Jacques de zenuwen die hem door de keel
gierden (of waren dat mijn zenuwen als teamleider) en speelde hij voor de volle winst. Terecht natuurlijk, want
de winst was heel dichtbij. Hij maakte geen fout en bepaalde de eindstand op 5-3 voor ons. Zoals eerder
gezegd, een heel belangrijke overwinning en eentje om trots op te zijn. Op 6 oktober spelen we de volgende
wedstrijd. Dan de thuiswedstrijd (maar niet in ons eigen clublokaal helaas tegen kampioenskandidaat bij uitstek:
Eindhoven. Veel tegen gespeeld, soms met succes! Detailuitslagen:
Pols , W. (Wiggert)

2145

Wilde de, R. (Rik)

2150

z-w ½ - ½

Dijk van, H. (Harold)

2233

Boer den, L. (Lennard)

2105

w-z 0 - 1

Nguyen , K. (Kevin)

2153

Timmermans , M.A. (Mark)

2387

z-w 0 - 1

Glissenaar , P. (Peter)

2104

Jong de, J. (Joop)

1988

w-z ½ - ½

Glissenaar , M.B. (Marcel)

1997

Hennekes , J. (Jacques)

1998

z-w 0 - 1

Pols , A.A. (Arne)

2017

Keeken van, R. (Roland)

1936

w-z ½ - ½

Nguyen , L.D.H. (Lucas)

1837

Apon , H. (Iwahn)

1915

z-w ½ - ½

Doolaard , F.P. (Floris)

1898

Oevelen van, P. (Peter)

1919

w-z 1 - 0

Krimpen:

2048

Dordrecht:

2050

3-5

**************************************************

KNSB - Dordrecht 2 (4e klas)
Dordrecht 2 (KNSB) verliest nipt met 3.5-4.5
Afgelopen zaterdag 15 december werden in de Crabbehoeve weer twee wedstrijden in de KNSB-competitie
gespeeld. Het eerste team speelde tegen Stukkenjagers 2 uit Tilburg en het tweede team speelde tegen het
sterke Waalwijk. Over de wedstrijd van het eerste team vind je elders op de website het verslag. Hieronder volgt
een verslag van de wedstrijd van het tweede team.
Dordrecht 2 heeft uiteindelijk de wedstrijd tegen Waalwijk met 4.5-3.5 verloren. Omdat de gemiddelde rating
van de spelers van Waalwijk ongeveer 100 punten hoger was dan die van onze spelers, werd tevoren rekening
gehouden met een nederlaag. Toch is het zeker spannend geworden. Het begon uitstekend doordat de
tegenstander van Johan stukverlies over het hoofd zag, waardoor hij al snel moest opgeven. Kees kreeg in
ongeveer gelijke stand remise aangeboden. Na overleg met de teamleider werd het aanbod aangenomen.
Xander had de uitdaging aanvaard om aan het eerste bord plaats te nemen. Zijn tegenstander, die ongeveer
250 ratingpunten meer heeft, kreeg een goede aanvalsstelling.
Xander verdedigde zich goed, maar kon het uiteindelijk niet bolwerken. Marcel kon zijn favoriete opstelling op
het bord brengen. Hij kon echter op een moment niet voorkomen dat zijn tegenstander het loperpaar kreeg met
een extra pion tegen het verlies van een toren. De stelling bleek toen voordelig voor de tegenstander van
Marcel. Verlies kon niet worden voorkomen. Peter kreeg een prettige stelling op het bord. Het leek erop dat de
winst een kwestie van tijd was. Zijn tegenstander verdedigde zich goed, zodat remise het uiteindelijke resultaat
was. Analyse met een computerprogramma moet uitwijzen of de stelling echt gewonnen was. Toen waren er
nog drie partijen. Conchita speelde avontuurlijk. In het middenspel offerde ze een stuk tegen 2 pionnen om een
aanval op de zwarte koning te forceren. Haar tegenstander had telkens een goede verdediging. In een verloren
stelling deed Conchita een dame cadeau. Dat was natuurlijk teveel van het goede.
Rick had al eerder een remiseaanbod gekregen, maar gezien de stand van de wedstrijd had de teamleider
verzocht door te spelen. Handig manoeuvreren met koning, paard en twee pionnen tegen koning, loper en 1
pion leverde winst op van de laatste pion van zijn tegenstander. Het is alweer de derde overwinning van Rick,
die nu 3.5 uit 4 heeft. Piet heeft als laatste het lang geprobeerd om te winnen in een stelling met 2 ongelijke
lopers en twee losse pionnen meer. Zijn tegenstander kon zich echter goed verdedigen. Er was geen
doorkomen aan.
Zo werd de wedstrijd met 4.5-3.5 verloren. We hebben als Dordtse leeuwen gevochten, zoals non-playing coach
Ton het verwoordde. Het heeft echter niet tot een positief resultaat geleid. Johan van de Griend, teamleider
1. Doorn van, X. (Xander)

1896

Sprangers , R. (Remco) 2226

z-w

0-1

2. Pluymert , M.M. (Marcel)

1885

Schreurs , W. (Wilbert) 2083

w-z

0-1

3. Pluymert , P.W. (Piet)

1991

Liefrink , F. (Feike)

1987

z-w

½-½

4. Oevelen van, P. (Peter)

1929

Dijk van, S. (Sander)

1854

w-z

½-½

5. Griend van de, J. (Johan)

1829

Kroot , A.J.L. (Ad)

1913

z-w

1-0

6. Dwars , C. (Conchita)

1753

Pol , N.F. (Nico)

1860

w-z

0-1

7. Jelier , R. (Rick)

1675

Prins , R.E. (Robert)

1678

z-w

1-0

8. Hoff van 't, C.D. (Kees)

1726

Sinnige , H. (Hans)

1832

w-z

½-½

1836

Waalwijk:

1929

Dordrecht 2:

3½-4½

Dordrecht 2 (KNSB) verliest weer
Gepubliceerd: zondag 25 november 2018 16:59 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail |

Na het fraaie verlag van Adri over het 3-5 verlies van ons vlaggenschip heeft captain Johan ook zijn best gedaan
om dezelfde nederlaag te beschrijven voor het KNSB-2 team. Wat mij betreft met verve en opgeheven hoofd:
Helaas heeft het tweede team van Dordrecht afgelopen zaterdag weer een nederlaag geleden. Vooraf werd
gespeculeerd over een kleine overwinning op De Rode Loper uit Utrecht. Het heeft zo niet mogen zijn. Het werd
5-3 voor onze gasten. In een gezellige ambiance in de Crabbehoeve speelden zowel Dordrecht 1 als Dordrecht 2
hun thuiswedstrijd. Dat gaf in ieder geval veel sfeer. Helaas leverde dat geen overwinningen op. Bij Dordrecht 2
verliep het zo:
Het begin was positief. Rick boekte een goede overwinning. Hij heeft nu al 2.5 uit 3 partijen behaald. Ook
Marcel won, zoals hij zelf na afloop zei, heel gemakkelijk. Daarna was de koek echter voorlopig op. Johan kwam
slecht uit de opening en werd vakkundig door zijn tegenstander verslagen. Het lukte deze keer Victor van B niet
zijn Wielwijkse toverkrachten te laten spreken. Nadat hij zijn paard moest geven voor een gepromoveerde pion
gaf hij op. Hij had wel weer een ‘ leuke pot’ gespeeld. Ook Kees kon het helaas niet bolwerken. Ben haalde in
een partij, waarin het evenwicht nergens verbroken werd, de remise binnen. Toen waren er nog twee partijen
bezig. Piet heeft het lang geprobeerd om in een stelling waarin er mogelijkheden waren voor beide spelers de
winst binnen te halen. Helaas lukte dat niet. Toen hij zijn dame ging verliezen, moest hij opgeven. De laatste
partij van Sander werd toen in gelijke stand remise gegeven.
Helaas werd dus een 5-3 nederlaag geleden. 5 december staat de volgende thuiswedstrijd op het programma.

Pluymert , P.W. (Piet)
Vogelesang , S. (Sander)
Pluymert , M.M. (Marcel)
Griend van de, J. (Johan)
Blommestein van, F.A.V. (Victor)
Sitton , B. (Ben)
Hoff van 't, C.D. (Kees)
Jelier , R. (Rick)
Dordrecht 2:

1991
1896
1885
1829
1806
1786
1726
1675
1824

Können , T.D. (Timo)
Harzevoort , J.M.A.G. (Mike)
Wallace , M. (Mitchel)
Heesen , J.H.W. (Jos)
Lagemaat van de, A.G. (Arend)
Lutz , C. (Chris)
Regeling , C.N. (Chris)
Buys , P.R.M. (Paul)
De Rode Loper:

1866
1864
1759
1795
1813
1806
1761
1756
1803

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

0-1
½-½
1-0
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
3-5

Dordrecht 2 {KNSB) verliest van De Drie Torens
Gepubliceerd: zondag 04 november 2018 19:39 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits: 3
Helaas is het Dordrecht 2 niet gelukt voor een verrassing te zorgen in klasse 4G van de KNSB-competitie. De
gemiddelde rating van de gastheren, De Drie Torens uit Tilburg, was gemiddeld 140 punten hoger dan die van
ons. Dat betekende dat we een zware wedstrijd konden verwachten. Desalniettemin waren de verwachtingen
hooggespannen, zeker toen Ton Slagboom en Peter van Oevelen in vooruit gespeelde partijen remise hadden
gespeeld. Die speelden in ons 'Atelier', alwaar om een uur of 10 gelijktijdig de vrede getekend werd aan beide
borden en de Tilburgers voor middernacht thuis waren..
Afgelopen zaterdag trokken de 6 overige spelers naar Tilburg om de tegenstanders goed weerstand te bieden.
Dat is echter maar ten dele gelukt. Als eerste was Marcel Pluijmert klaar. Met zijn vertrouwde opstelling
(pionnen op d4, e3 en f4) bereikte hij al gauw gelijk spel en werd remise overeengekomen. De volgende remise
was voor Kees van ’t Hoff. Hij is mijns inziens nooit in moeilijkheden geweest. Remise was het verdiende
resultaat. Xander van Doorn kwam in het middenspel een pion achter. Hij wist echter bij de afwikkeling gebruik
te maken van foutjes van de tegenstander en haalde daardoor de remise binnen. Hiermee was de koek op.
Victor van Blommesteijn speelde een goede partij aan het eerste bord, kwam zelfs een kwaliteit voor. Zijn
tegenstander kreeg wel veel compensatie. De vele dreigingen, gecombineerd met hevige tijdnood deden Victor
de das om. Johan van de Griend kreeg in het middenspel de keus om op twee manieren een pion te verliezen.
Volgens de later geraadpleegde engin leverde de eerste keuze gering voordeel op voor de tegenstander. De
tweede keus, die Johan uiteindelijk deed, bleek uiteindelijk slechter. Het eindspel wat ontstond, was verloren.
Conchita Dwars was het langste bezig. Ze had een redelijke stelling opgebouwd. Ze overzag echter een
beslissend kwaliteitsoffer, waardoor ze uiteindelijk twee pionnen verloor. Lang tegenstribbelen kon niet meer
baten. Het punt was voor haar tegenstander.

Zo werd een 5.5-2.5 nederlaag geleden. Dordrecht 2 staat onderaan in 4 G samen met Krimpen a/d IJssel 2 en
Paul Keres 4. Er zijn echter nog 6 ronden te gaan. Er is zeker geen reden om te wanhopen. Johan van de Griend

Kocken , W.G.R.M. (Wilbert)
Bighelaar van den, J.H.A.M. (Joost)
Leemans , H.M.C.A. (Huub)
Zegveld , R. (Rick)
Feelders , A.J. (Ad)
Panjoel , B.J. (Bert-Jan)
Jansen , A.G.J. (Arnoud)
Priems , P.J.J.M. (Pieter)
3-Torens:

2119
2031
1988
2003
2003
1956
1963
1767
1979

Blommesteijn van, F.A.V. (Victor)
Slagboom , T. (Ton)
Oevelen van, P. (Peter)
Doorn van, X. (Xander)
Pluymert , M.M. (Marcel)
Griend van de, J. (Johan)
Dwars , C. (Conchita)
Hoff van 't, C.D. (Kees)
Dordrecht:

1806
1846
1929
1896
1885
1829
1753
1726
1834

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

1-0
½-½
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
5½-2½

KNSB 2 gelijk tegen Krimpen 2
Gepubliceerd: zondag 07 oktober 2018 09:57 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits: 99
In een prachtige ietwat frisse zaal van het Postiljon, geregeld door onze Hans den Boer, was het een unicum
om 2 teams tegelijk te mogen ontvangen. Behalve onze Krimpense vrienden was dat het favoriet geachte
Eindhoven. Daarover uiteraard een apart verslag. Exact op tijd liet Wedstrijdleider Anton de Maertelaere,
gezeten achter een vorstelijke tafel, de 32 schakers hun klokken aanzetten.
De eerste remise kwam, enigszins verwacht, op het bord bij Marcel tegen onze grote vriend Hans. De volgende
uitslag viel op bord 2 in ons voordeel. Daar was het vanaf de aftrap duidelijk dat beide de volle winst zochten
met tegengestelde rokades . Met zwart trok Papendrechter Meinte Smink op de damevleugel ten aanval,
maar Peter was eerder met een vernietigende koningsaanval. De dip is over!
Daarna echter verschenen donkere wolken boven de zwarte borden van Victor en Conchita. Beide speelden
hun favoriete openingen Hollands en Frans, maar in het middenspel begon een 0 zich daar toch af te
tekenen. Victor wist met al zijn creativiteit het nog te rekken, net als Conchita dat deed met haar
vasthoudendheid. Er was echter geen redden aan, tussenstand: 1,5-2,5 en nog 4 borden.
Ton had zichzelf wit gegeven: Krimpen kent de Leeuw te goed! Hij had daar Meinte verwacht, maar captain
Hans van Krimpen had zijn broer uit Haarlem daar geposteerd. Het werd een partij laveren ofwel schuiven
volgens de kenners. Zwart had op 1 moment nog de strijd kunnen aanwakkeren, maar miste het zetje f7-f6.
Daarna werd het geruisloos remise. Wat een verrassing, hoor ik al ….. Met een slechte stelling bij Rick en een
remise bij hemzelf aldus captain Johan, moest kopman Piet het remiseaanbod van Joop afslaan. Die wist dat
zelf ook wel en de Leeuw voerde langzaam de druk op. Na een verkeerde ruilbeslissing van wit begonnen de
zwarte pionnen te landen: Fraaie winst!
Met deze 3-3 keken de legeraanvoerders elkaar even aan en na een kort overleg was het zover: 4-4. Johan had
wat geluk in het middenspel omdat hij onverwacht dacht een stuk te verliezen. Gelukkig kon hij door een
penning het stuk terugwinnen en stond hij in het eindspel iets beter. Rick had slim een dame-eindspel met een
pion minder op het bord gekregen. Zo waren beide teams van de 0 af, al bengelen we samen met Paul Keres
natuurlijk nog wel onderin. Tot slot: niet uniek, maar wel bijzonder om Piet, Co(n)chita en Marcel bij elkaar
in 1 team te hebben.

Pluymert , P.W. (Piet)
Oevelen van, P. (Peter)
Pluymert , M.M. (Marcel)
Slagboom , T. (Ton)
Blommestein van, F.A.V. (Victor)
Griend van de, J. (Johan)
Dwars , C. (Conchita)
Jelier , R. (Rick)
Dordrecht 2:

1991
1929
1885
1846
1806
1829
1753
1675
1839

Huijzer , J. (Joop)
Smink , M. (Meinte)
Nieuwenhuizen van, J.H. (Hans)
Nieuwenhuizen van, P.R. (Peter)
Ranft , J.H. (Hans)
Wolde ten, B. (Bert)
Berendsen , D. (David)
Blokland , J. (Hans)
Krimpen 1:

1943
1837
1875
1934
1897
1804
1756
1721
1846

Rick is nu topscorer van het team met 1,5 uit 2. Volgende ronde uit tegen de grote favoriet.

z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z
z-w
w-z

1-0
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
0-1
½-½
4-4

Slechte start KNSB-2 team
Gepubliceerd: zondag 16 september 2018 14:20 | Geschreven door Ton Slagboom |E-mail | Hits: 131
We begonnen op voorhand de eerste wedstrijd in deze nieuwe competitie opzet zonder onze top-3: Piet
(vakantie), Peter (uitgeleend aan KNSB-1) en Sander (werk). Na enig speurwerk van de teamleiding waren er
genoeg goede invallers bereid om af te reizen naar Moira-Domtoren 2 in Utrecht. Maar liefst 5 debutanten
verschenen er aan de borden, toch wel een teken van een geslaagde splitsing van de KNSB / RSB competities.
Het was deze keer goed dat captain Johan een vroeg vertrekschema had gepland. Na bijvoorbeeld de fiets van
Victor weer thuis afgeleverd te hebben en een route via de A16 naar de A15 naar het Rode Kruis gebouw
hadden we nog een kwartiertje om in een lekker zonnetje onze lunch te verorberen. Op papier waren onze
tegenstanders gelijkwaardig, zodat coach Ton een spannende 4-4 voorspelde. Net als in zijn eigen partij bleek
hij in de verkeerde glazen bol gekeken te hebben… de borden langs:
Bord 1 na overleg voor Marcel Pluymert, en niet voor Pa Piet zoals s ’avonds op KNSB Netstand verscheen.
Johan was zeer alert om Koos Stolk op de hoogte te brengen van dit Utrechtse foutje! Met wit spelend kwam
Marcel niet in zijn spel en stond al snel gedrukt. Zwart verzuimde echter door te drukken, waarna zelfs een
pluseindspelletje op het bord leek te komen. Helaas moest Marcel een stuk geven voor een zwarte vrijpion; met
een kwal minder was het niet meer te redden: 0-1
Bord 2 probeerde Ton tegen 1.d4 toch de Leeuw, maar die wist hij zo zeldzaam te verkrachten dat na 20 zetten
de stukken de doos in konden tegen zijn sympathieke goed spelende tegenstander: 0-1
Bord 3 was voor ons nieuwe lid Xander van Doorn. Die had op de 1 e clubavond al zijn visitekaartje afgegeven en
probeerde van alles om de partij naar zich toe te trekken. Dat lukte uiteindelijk doordat de overkant een dame
cadeau deed. Het voelde alsof Xander al jaren bij ons speelde; groots debuut: 1-0
Bord 4 speelde de ‘meest waardevolle’ speler van de afgelopen 2 seizoenen, Victor dus, tegen een oude
bekende uit Dordrecht: Peter van Wijk. Die had een kwart eeuw niet meer geschaakt, maar was het duidelijk
nog niet verleerd en legde Victor figuurlijk over de knie: 0-1
Bord 5 speelde Wouter de Bruin een ogenschijnlijk theoretische Siciliaan. Na afloop bleek hij het verkeerde
paard eerst ontwikkeld te hebben. Nu raakte hij snel 2 pionnen kwijt met weinig ‘compi’. Desondanks bleef
Wouter het nog lang proberen bij een 2,5-2,5 tussenstand, waarvoor hulde: 0-1
Bord 6 stond Johan lang met de rug tegen de muur. Hij ging het eindspel in met een loper minder, maar door
het gereduceerde materiaal kon er eeuwig schaak gegeven worden: een bevochten halfje 0,5-0,5
Bord 7 zat Kees (eigenlijk op 8 vanwege de rollator): een gedegen remise tegen een jeugdige speler, 'nothing
on the hand' dus: 0,5-0,5
Bord 8 tenslotte won Rick in een Franse partij na zich verdedigd te hebben tegen een fel aanvallende en
offerende tegenstander. ‘Gewoon rustig blijven’ aldus Rick. De woorden van een echte routinier dus…!!: 1-0
Al met al een volkomen terechte 3-5 nederlaag. Er werd te veel geprutst. Misschien deels nervositeit, misschien
ook de bedompte zaal: sommigen kregen hoofdpijn in de loop van de middag. We zoeken als schakers natuurlijk
altijd naar excuses; de felicitatie voor de betere opponent blijft welgemeend. Na afloop vertrokken de 3 auto’s
weer naar Dordrecht. Alleen de meerijders van Ton moesten even wachten. Ton stond namelijk nadrukkelijk de
bladeren van de grijze auto te halen en deed vervolgens diverse pogingen om de deuren open te krijgen. Toen
greep Xander maar in: ‘Je had toch geen VW??’
Tja, het was niet de dag van de coach. Volgende wedstrijd thuis 6 oktober kan hij met de fiets….Ton/Johan

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 verder in KNSB Bekercompetitie **********
Gepubliceerd: woensdag 24 oktober 2018 07:46 | Geschreven door Adri Timmermans | | Hits: 41
Tijdens de afgelopen snel- en rapidschaakavond speelden Mark, Rik, Lennard en Jacques niet mee. Zij moesten
voor de KNSB Bekercompetitie aanvangen tegen Sliedrecht. Sliedrecht kwam met vier spelers en een tactische
opstelling aan in Dordrecht. De speler met de hoogste rating zat op bord 4, de speler met de laagste rating zat
op bord 1. Dit was meteen te merken in de partij.
Op borden 1 en 4 was het vrij snel duidelijk wat de uitslag zou zijn. Jacques, op bord 4, had het moeilijk tegen
Peter van den Bergh. Jacques dacht dat zijn tegenstander een zet omdraaide, maar was zelf diegene die ineens
materiaal verloor. Ondanks dat Jacques nog twee pionnen kreeg voor zijn stuk, was de stelling verloren. Jacques
probeerde het nog even, maar moest uiteindelijk toch zijn koning omleggen (0-1). Gelukkig leek Mark gewonnen
te staan. Nadat hij een pion offerde, kwamen er veel dreigingen rond de Sliedrechtse koning van Wim Pool. Die
moest materiaal geven om de dreigingen te pareren en leek verloren te staan.
Op de middenborden was het ratingverschil kleiner en de partijen spannender. Rik had op bord 2 een Franse
opening op het bord, waarbij Rik de goede loper van zijn tegenstander William Gijsen afruilde. Hij leek een klein
plusje te hebben. Lennard leek op bord 3 weinig problemen te hebben tegen Niels Mijnster. De partij leek in
balans en er verscheen een middenspel met ongelijke lopers op het bord. Lennard bood remise aan en nadat dit
initieel afgewezen werd, bood zijn tegenstander kort daarna zelf toch maar remise aan. Dit werd aangenomen
gezien de stand op de overgebleven borden (0,5-1,5).
Mark had namelijk nog meer materiaal gewonnen, en nadat hij een toren en twee pionnen voorstond, vond zijn
tegenstander het wel genoeg (1,5-1,5). Rik had ook een kwaliteit gewonnen, maar hij moest wat tegenspel
toelaten. Dit was na een paar secure zetten van Rik gelukkig niet gevaarlijk en nadat Rik nog een stuk won gaf
zijn tegenstander op (2,5-1,5). Dordrecht bekert verder en moet tegen de winnaar van Shah Mata - Schaakmat
Westland.
Fotograaf en tevens
captain van KNSB D1 Adri
Timmermans legt fraai
het 1e bekerteam vast.
Op de voorgrond Ton en
Peter, vooruit spelend in
de KNSB tegen de twee
sympathieke Tilburgers.
Links zien we Kees
Wessels, correspondent
van het Sliedrechtse
bekerteam; rechts hun
‘kopman’ Peter van den
Bergh, op bord 4 gezet.
In het midden op de rug
gezien captain Johan van
het 2e KNSB team en
daarnaast supporter René
Krul van KNSB D1.
Naschrift: Complimenten allen, met name de Sliedrechtse buren, voor een genoeglijke avond in ons ‘Atelier’..ts

RSB - Dordrecht 1 (Hoofdklasse)
Bekerwinst tegen cupwinnaar DWD

Sc Dordrecht

De Willige Dame

1.
2.
3.
4.

Hans Nunnikhoven
Pearl Uyttenhove
Johan Went
John van Waardenburgh

René Krul
Rik de Wilde
Lennard den Boer
Jacques Hennekes

Dordrechts RSB bekerteam in kwartfinale.

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Dank aan Tom voor lay-out

De eerste 2 horden tegen SOF en een gedevalueerd team van stadgenoot DWD werden simpel genomen. Het
ELO verschil, ook zonder Mark, was overweldigend.

Eerste team RSB wint ook van Messemaker
Gepubliceerd: woensdag 24 oktober 2018 12:31 | Geschreven door Adri Timmermans |Hits: 14
Op maandag 15 oktober speelde het eerste team de uitwedstrijd tegen Messemaker 1847. Dit beloofde vooraf
een zeer spannende wedstrijd te worden aangezien ze op de topborden een aantal zeer sterke spelers hebben
die niet veel zwakker zijn dan dat wij hebben. Gelukkig kregen we halverwege de avond support van Adri
Timmermans, dit heeft ongetwijfeld het teammoraal nog een extra boost gegeven.
Met een ietwat aangepaste opstelling begonnen we iets na achten aan de wedstrijd.
Op het eerste bord speelde Rik tegen de hoogste ratinghouder van Messemaker, namelijk Peter Ypma. Rik koos
voor een stukoffer waarvoor hij een gevaarlijke koningsaanval kon neerzetten. Nadat de stelling verder vorderde
wist Rik niet meer het juiste plan te bedenken en koos voor herhaling van zetten. Achteraf bleek dat er
misschien nog wat meer in had gezeten. 0,5-0,5
Op het tweede bord speelde Mark tegen Erik Hennink een partij waarin hij lang een voordeeltje leek te hebben
die nooit echt volledig benut kon worden. De partij verloor daardoor nooit volledig zijn evenwicht en werd na
een lange strijd tot remise besloten. 1-1
Jacques speelde op het derde bord tegen een goede bekende van ons, namelijk Arjan van der Leij. Dit werd al
snel een hele open partij waarin Arjan een geïsoleerde vrijpion had maar daar wel voldoende compensatie voor
had. Toen Jacques in een winstpoging besloot om een pion te offeren voor aanvallend spel, bleek dat het
actiever zetten van de stukken niet voldoende was voor daadwerkelijke winst. Resultaat was dat zijn stelling in
elkaar stortte en hij de overwinning aan Arjan moest geven. 1-2

Piet speelde tegen Leen de Jong een partij op het vierde bord dat al snel vrij gesloten leek. Toch bleek dat er
nog voldoende ruimte was om zetten te doen om de stelling te openen. Dat bleek toen Piet uit het niets
materiaal wint waarna zijn tegenstander besloot op te geven. 2-2
Zelf speelde ik (Lennard, red.) uit tactische overwegingen op het vijfde bord tegen Frans Bottenberg. Het werd
een hele open en scherpe stelling waarbij ik een pion pakte en hem het initiatief gaf. Daardoor werd het een
partij met wisselende kansen. Hierin bleek ik uiteindelijk het meest doortastend te zijn. 3-2
Op het zesde bord speelde Joop tegen Wouter Schonwetter een rustige en positionele partij. Dit werd verbroken
doordat Wouter in de hoop winstkansen te creëren besloot een stuk te offeren tegen een tweetal pionnen. Hier
wist Joop wel raad mee en wist zijn stukkenoverwicht om te zetten in een vol punt. 4-2
Roland speelde tegen Frank Michielen een zeer open partij die eigenlijk in de opening al werd beslist. Roland
wist al snel te forceren dat de koning een zet moest doen zonder te rokeren. Dit leverde al snel verschillende
problemen op. Deze problemen resulteerde in stukwinst en de partij. 5-2
Op het laatste bord speelde Cor een lastige partij tegen Kees Vermijn. Vanaf de opening stond Cor in een
gedrukte stelling waarin hij zeer nauwkeurig te werk moest gaan om problemen te voorkomen. Dit deed hij zo
goed dat hij op een geven moment het initiatief over leek te nemen. Echter waren zo veel stukken inmiddels
geruild dat de remisemarge te groot bleek. 5,5-2,5
Al met al een vrij grote uitslag tegen een sterke tegenstander. We hebben uitgesproken kampioen van de RSB
te willen worden, voorlopig liggen we nog goed op schema!
Messemaker 1847 1 1970 - Dordrecht 1
2040 2½ - 5½
1. Peter Ypma
2313 - Rik de Wilde
2150 ½ - ½
2. Erik Hennink
2151 - Mark Timmermans
2387 ½ - ½
3. Arjan van der Leij 2009 - Jacques Hennekes 1998 1 - 0
4. Leen de Jong
2002 - Piet Pluymert
1982 0 - 1
5. Frans Bottenberg
1923 - Lennard den Boer 2105 0 - 1
6. Wouter Schonwetter 1863 - Joop de Jong
1988 0 - 1
7. Frank Michielen
1763 - Roland van Keeken 1936 0 - 1
8. Kees Vermijn
1733 - Cor Oliemans
1774 ½ - ½

Goede start RSB-1 team
Gepubliceerd: woensdag 26 september 2018 20:43 | Geschreven door Ton Slagboom | Hits: 98
Met de nieuwe opzet van de gescheiden competities KNSB / RSB heeft vrijwel het hele KNSB-1 team van ons
zich ook ingeschreven in de Hoofdklasse (voorheen Promotieklasse) van de RSB. De eerste wedstrijd thuis in de
Crabbehoeve werd krap, maar gedegen gewonnen van het taaie Erasmus 1.
De eersten die we zagen rondlopen waren Jacques (met een vlotte overwinning) en Mark. Die had liefst 450
ELO meer dan zijn tegenstander Pieter Sturm, waardoor je mocht verwachten dat er 2-0 op het scorebord
stond. Mooi niet dus, het werd remise. Hoe dat ging volgt nog in een verslag van Lennard. Daarna was het
voornamelijk remises sprokkelen en, na een plots verlies van Cor, toch ook een nodig winstpunt van Rik. Het
resterende tweetal Piet en kopman Lennard hield elkaar goed in de gaten en besloten hun betere stellingen in
het teambelang remise te laten worden. Teamleider Hans den Boer zal het in Spanje met veel genoegen
ongetwijfeld hebben vernomen...

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

Dordrecht 1
Lennard den Boer
Mark Timmermans
Rik de Wilde
Jacques Hennekes
Joop de Jong
Piet Pluymert
Iwahn Apon
Cor Oliemans

2037
2105
2387
2150
1998
1988
1982
1915
1774

-

Erasmus 1
Frank van Zutphen
Pieter Sturm
Olivier Vrolijk
Leo Verhoeven
Alek Dabrowski
Marvin Dekker
Henk de Kleijnen
Leo de Jager

1919
2023
1937
2009
1916
1906
1906
1790
1867

4½
½
½
1
1
½
½
½
0

-

3½
½
½
0
0
½
½
½
1

Dordtenaren zegevieren in ware thriller tegen Erasmus
Gepubliceerd: zaterdag 29 september 2018 18:53 | Geschreven door Hans den Boer Hits: 75
Afgelopen dinsdag heeft het eerste team van Dordrecht in de RSB zijn openingswedstrijd gespeeld tegen
Erasmus. Toen ik binnen kwam waren beiden teams al compleet en werden wij tegen klokslag 8 uur door Ton
en Kees richting de borden verwezen. Hierbij was van tevoren duidelijk dat we gemiddeld gezien een behoorlijk
ratingoverwicht hadden, dit kwam het meest naar voren op de bovenste borden. Hoewel Mark het gemiddelde
wat opkrikt, was onze missie duidelijk. Van dit team moest gewonnen worden om onze titelaspiraties kracht toe
te zetten.
Als eerste klaar was Mark. Deze speelde tegen Pieter Sturm een hele open partij. Beiden hadden tegengesteld
gerokeerd en kozen vol de aanval. Hierbij leek met de zet te veranderen wie er nu daadwerkelijk ging winnen.
Toen Mark een toren tegen een paard offerde voor vele aanvalskansen, werd dit nog onduidelijker. Toen de
rook van het vele schaakgeweld verdwenen was, bleek dat Pieter Sturm voor zetherhaling kon gaan, dit deed hij
gezien de dreigingen van Mark ook. 0,5-0,5.
Als tweede was Joop klaar tegen Alek Dabrowski. In deze partij wist Joop naar mijn inschatting constant de
juiste manieren te vinden om de aanvalskansen van Alek in te perken. Toen uiteindelijk ook de stukken van het
bord verdwenen, verzande de stelling in een remise. 1-1. Na deze remises begon de druk aan onze kant toe te
nemen, Cor stond op het achtste bord niet lekker tegen Leo de Jager. Hij koos in de opening een verkeerde
voortzetting en kwam gedurende de partij steeds meer onder druk te staan. Hij liet op de damevleugel de
pionnen van zijn tegenstander steeds verder opkomen totdat deze hem na onnauwkeurigheden ook
daadwerkelijk met lege handen achter lieten. 1-2.
Toen de avond vorderde, bleek dat steeds meer van de resterende partijen in ons voordeel leken uit te pakken.
Dit kwam tot uitdrukking door Rik die in zijn partij tegen Olivier Vrolijk de stand gelijk bracht. Hij had de partij
vanaf het begin rustig opgezet en kreeg al snel initiatief. Dit kostte Olivier zo veel tijd dat hij in gigantische
tijdnood kwam. Rik gaf dit niet meer uit handen en kon het punt bijschrijven. 2-2.
Niet veel later kon Jacques ook zijn overwinning binnenhalen. Door zijn tegenstander gedurende partij steeds
verder onder druk te zetten en controle te houden, dwong hij een fatale fout. Een welkome voorsprong gezien
de resterende partijen. 3-2.
Niet veel later was ook Iwahn klaar in zijn partij tegen Henk de Kleijnen. In deze partij was Iwahn constant op
zoek naar manieren om het initiatief te pakken met zwart. Dit bleek tegen een uiterst taaie Henk toch geen
makkelijke opgave. Toen uiteindelijk Henk ook in de eindfase de juist zetten bleef vinden moest Iwahn berusten
in een remise. 3,5-2,5.
Dan bleven Piet en ikzelf over. Allebei partijen die in tijdnood waren beland. Hierbij werd vooral in de eindfase
veel naar elkaar gekeken. Piet had een uiterste boeiende partij waarin hij een loperpaar had en zijn
tegenstander een toren met 3 pionnen. Open stelling, dus elke misgreep kon fataal zijn. Ik had zelf een relatief
rustige partij waarin ik gedurende de overgang naar het eindspel een pionnetje won. Met de tijdnood als extra
factor, ging tot mijn spijt ook mijn bord spreekwoordelijk in de fik. Toen Piet na nauwkeurige zetten een
eindspel had bereikt waarin hij kon afwikkelen in een remise. Dit deed hij dan ook vaardig. 4-3.
Dan was het tot slot aan mij de taak om de overwinning binnen te slepen. Met een pionnetje meer in een
dubbeltoren met een paard eindspel werd door ons beiden niet heel nauwkeurig meer gespeeld. Het
psychologische voordeel dat ik had is dat ik niet meer hoefde te winnen. Toen het er ondanks mijn gebrek aan
tijd niet meer goed uit zag voor hem, besloot hij mijn indirecte remiseaanbod te aanvaarden om zodoende onze
teamzege veilig te stellen. 4,5-3,5.
Al met al een zeer zwaar bevochten overwinning met kansen over en weer. Toch kan achteraf gezegd worden
dat dit een verdiende overwinning was tegen een sterk Erasmus. We gaan zien wat de komende ronden ons
brengt!

RSB - Dordrecht 2 (1e klas)
RSB-2 op stoom: vrijdag 30 november 2018 14:39 | Geschreven door Ton Slagboom
Gisteravond vertrok een gemotiveerd tweede naar het leuke Kralingen om aldaar de strijd aan te binden met
rode lantaarn drager Onesimus. De meesten beginnen dan gelijk over 'o ja, op die boot'. Dat blijkt verleden tijd,
want ze spelen in een prima schoolgebouw met 2 dames die het keukentje verzorgen. Het werd een spannende
strijd, waarin de dappere Onesimussers pas laat op de avond onder de druk van Dordrecht bezweken: ietwat
geflatteerd 6,5-1,5.

bekwaam af naar een ongelijk lopereindspel. En dat stond dus gelijk.

Als 1e kreeg Marcel een remise
aanbod. Hij had zwart, stond niet
echt beter en er begon zich aan de
topborden een plus af te tekenen.
Aangenomen dus. Niet lang daarna
verzilverde Sander zijn
openingsvoordeel met stijl; het
zwarte wanhoopsoffensief ving hij
uiterst cool op. "Ik zei het toch..",
aldus Sander. Zo rond een uur of
11 ging het hard. Zowel Peter op
bord 2 als Roel op bord 3 speelden
een puike partij en rolden beide
hun tegenstanders in een fraaie
koningsaanval op. De 4-1 werd op
het bord gezet door een solide
spelende Ben. Hij kreeg niet de
aanval die hij wilde, maar wikkelde

Restte nog de vraag wie de 2 matchpunten mocht binnen roeien. Dat werd captain Johan zelf. Ook bij hem
drukte zijn stelling niet door en moest er toch nog wat keeperswerk gedaan worden. Toen Johan een kwal
mocht plukken vond wit het welletjes en werden de handen geschud: 4,5-1,5.
Daarna won Xander, die in de opening al tegen een verrassend stukoffer tegen 2 pionnen aanliep. De rest van
de avond werd gebruikt om veel tijd te besteden aan rustig manouvreren en het gaatje vinden. Die werd zeer
knap gevonden op veld d5 en ging het extra stuk zwaar tellen: 5,5-1,5.
Tot slot werd gelegenheidskopman Victor beloond voor zijn vasthoudende verdediging, doordat.....zijn
tegenstander een volle toren weggaf: 6,5-1,5 dus. Met het overwinningsrondje, geserveerd door de aardige
dames, kwam captain Johan natuurlijk met zijn bekende humor (dat hopen we tenminste.....): 'Haha, volgende
wedstrijd spelen we gewoon weer zonder Ton'. Dat weet De Willige Dame dan alvast, als ze het tenminste nog
weten eind Januari 2019!?
Non-playing coach Ton

RSB-2 weer Remise

Gepubliceerd: woensdag 07 november 2018 12:45 | Ton Slagboom | 10

Na de krachtmeting de 1e ronde tegen onze clubgenoten van het 4e werd de 1e echte thuiswedstrijd tegen CSV
in een spannende wedstrijd wederom een remise: 4-4. Datzelfde resultaat haalde D4 tegen Erasmus, dus we
gaan nog steeds gebroederlijk samen op in de gelijkwaardige RSB klasse 1A. Opvallend: De competitieleider
plaatst het tweede onder het vierde in de ranglijst. Betere connecties..??! Lange tijd zag het er slecht uit, maar
zoals zo vaak was Dordrecht op het eind van de avond op zijn best....al had het wel beide kanten op kunnen
gaan. Ons middenrif (borden 4-5) Ton & Marcel waren het eerst klaar met hun gelijkwaardige partijen waarin
weinig gebeurde: 1-1 tussenstand dus. Dat duurde niet lang door de uitslag op bord 1. Vooraf was al duidelijk
dat Roel een punt zou pakken, maar helaas ging die naar de routinier uit Capelle. Ergens in de opening moet
onze Roel zich hebben laten foppen, want hij verloor pardoes een stuk op de damevleugel.

De stand 1-2 bleef heel lang op het scorebord van WL Anton de Maertelaere staan waardoor de spanning flink
opliep. Onze staartborden Ben en captain Johan zorgden er met gedecideerde overwinningen voor dat we plots
met 3-2 voor stonden. Je moet het toch maar doen onder druk, complimenten beide.
Vrij snel was de stand weer in evenwicht: Xander knokte lang door met een kwaliteit minder na een door hem
creatief gespeelde zwarte Siciliaanse Draak. Met nog de witte borden van Peter en Conchita over, bleef de
einduitslag moeilijk te voorspellen. De teamleider van CSV berustte al in een nederlaag. Helaas (voor ons dan)
zag Conchita de winnende zet Lc6! niet (alle omstanders natuurlijk wel..) en verzandde het pioneindspel spijtig
in remise. Bleef dus Peter over op bord 2. Met een pion voor stond hij vrijwel de gehele partij onder druk. Na
uitstekend keepen en overleg bood Peter zetherhaling aan. Zijn tegenstander speelde echter dapper door en
had waarschijnlijk met het opschuiven van de juiste pion gelijk gekregen. Nu werd het gelukkig remise en 4-4!
Samenvattend: een mooi schaakgevecht en complimenten voor de mijns inziens terechte uitslag aan de
strijdvaardige Capellenaren. Op naar Onesimus...

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

Dordrecht 2
Roel de Jong
Peter van Oevelen
Xander van Doorn
Ton Slagboom
Marcel Pluymert
Conchita Dwars
Ben Sitton
Johan van de Griend

5oktNovum

1860
1960
1919
1883
1854
1900
1767
1802
1797

-

CSV 1
Roel Trimp
Elnathan Ghebreab
Jaap Rusch
Jan ten Brinke
Walter Vermeer
Arjan Terlouw
Rudsel Wolf
Rob van de Bosse

1857
2007
1876
1856
1865
1803
1817
1881
1749

4
0
½
0
½
½
½
1
1

-

4
1
½
1
½
½
½
0
0

bij schaken: Dordrecht 2 speelt tegen Dordrecht 4 in Crabbehoeve (Dordrecht.net)

DORDRECHT - Bij competities gebeurt het zelden dat teams van een club elkaar direct treffen. Bij het schaken
is die kans groter., maar een bepaald treffen kan toch zeldzaam zijn.
Schaakclub Dordrecht schrijft dinsdag 9 oktober geschiedenis in hun speelzaal: De Crabbehoeve in Crabbehof.
Dordrecht 2 speelt tegen Dordrecht 4 in de eerste klasse van de RSB. Dat is ook een logische keuze want
Dordrecht 3 speelt al in de andere eerste klasse. Drie teams op dezelfde hoogte is ook apart.
Het is ook een historisch novum dat zo teams van Dordrecht tegen elkaar uitkomen. In 1975 speelden Dordrecht
2, 3 en 4 wel in de tweede klasse RSB, maar in verschillende groepen, zo achterhaalde nog archivaris van
Dordrecht, Ton Slagboom. Hij is de man van de PR en ook betrokken bij team 2. In de promotieklasse van de
RSB kwam het soms voor dat uit Rotterdam meer teams van een vereniging tegen elkaar de nieuwe competitie
begonnen. Voor de regio Drechtstreek is het duel Dordrecht 2 tegen Dordrecht 4 geheel nieuw.
Dordrecht 2 miste in het seizoen 2016-2017 net op een haar de promotie naar de hoogste klasse van de RSB.
De Willige Dame pakte toen het kampioenschap en de promotie, maar keerde na een jaar weer terug in de
eerste klasse. Vorig seizoen kwam het achttal Dordrecht 2 onder leiding van Johan van de Griend met Ton
Slagboom als meedenker pas laat op gang. Dordrecht 4 is een voortzetting van Zwijndrecht 1 met Kees van ’t
Hoff als teamleider. Vorig seizoen promoveerde Dordrecht 4 als beste nummer twee uit de tweede klasse RSB.
De belangen van de teams zijn verschillend. Dordrecht 2 hoort boven in het klassement mee te draaien en zou
ook kunnen denken aan promotie naar de hoogste klasse van de RSB. Op dat niveau is overigens het bijna
complete Dordrecht 1 uit de KNSB competitie ook gaan meespelen nadat de KNSB- en RSB-competitie werden
losgemaakt van elkaar.
Op gepaste wijze draaien teamspelers van Dordrecht 2 en 4 om elkaar heen om meer te weten de bordvolgorde.
Ton Slagboom, die team 2 begeleidt, blikt wel vooruit naar het verschil in speelkracht tussen team 2 en 4: het
rating verschil zal ca. 100 zijn, wat volgens Prof. ELO dan 5-3 op moet leveren.
Kortom: Dordrecht 4 speelt volgens de RSB indeling thuis, maar moet de twee matchpunten aan Dordrecht 2
laten. Althans zo is de berekening.
Hans Berrevoets

RSB - Dordrecht 3 (1e klas)
Het gepromoveerde derde heeft het moeilijk en TC John v.d. Laar komt niet aan verslagen toe:











Klasse 1A

N

Mp Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1. De IJssel 1

3

6

14½ x

.

.

.

4½ 5½ .

4½

2. Barendr/IJ'monde 1

3

5

14

.

x

4

.

.

.

5

5

3. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 3

4

13½ .

4

x

5½ .

4

.

.

4. Overschie 2

3

4

12½ .

.

2½ x

.

5½ 4½ .

5. SOF/DZP 1

3

4

12½ 3½ .

.

.

x

.

4½ 4½

6. Dordrecht 3

3

1

9

2½ .

4

2½ .

x

.

.

7. HZP Schiedam 1

3

0

10

.

3

.

3½ 3½ .

x

.

8. SO Rotterdam 1

3

0

10

3½ 3

.

.

.

x

3½ .

RSB - Dordrecht 4 (1e klas)
Hetzelfde kan gezegd worden voor het vierde en TC Kees van ’t Hoff ??!:











Klasse 1B

N

Mp Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Fianchetto 1

3

6

14

x

.

.

4½ 4½ .

5

.

2. CSV 1

3

5

13½ .

x

4

.

.

.

5

4½

3. Dordrecht 2

3

4

14½ .

4

x

.

.

4

.

6½

4. De Willige Dame 1 3

3

14

3½ .

.

x

4

.

.

6½

5. Overschie 1

3

3

12½ 3½ .

.

4

x

5

.

.

6. Dordrecht 4

3

2

11

.

.

4

.

3

x

4

.

7. Erasmus 2

3

1

10

3

3

.

.

.

4

x

.

8. Onésimus 1

3

0

6½

.

3½ 1½ 1½ .

.

.

x

RSB - Dordrecht 5 (2e klas)
D5 na sterk begin competitie weer volledig gereset naar de werkelijkheid.
Gepubliceerd: zondag 16 december 2018 08:58 | Geschreven door Adri Timmermans | E-mail | Hits: 23
Voor de tweede keer op rij heeft het na de eerste 2 ronden zo glorieus aan kop staande vijfde team een
wedstrijd met 6-2 verloren. Na de eclatante successen een bittere pil voor het hele team en helemaal voor onze
bevlogen captain Erwin. Het verslag van de thuispartij tegen Ambacht 1 zal u nooit zien, zowel captain Erwin als
ondergetekende waren toen afwezig.
De rest kan kennelijk nauwelijks schrijven, of had simpelweg de behoefte niet na zo’n avond. Smet op het
verlies tegen Ambacht was een onreglementaire zet van de tegenstander van Dick Groot, waar niet op de juiste
manier mee omgegaan werd. Volgens Dick was tegen hen dus een 5-3 verlies een eerlijker afspiegeling
geweest, nou ja het zal.
Donderdagavond de 13e december zijn we vol goede moed de uitdaging met Pionier 1 aangegaan. Een
behoorlijke rit naar Hellevoetsluis, in de Petruskerk daar heeft men een goede speelzaal. Aan de eerste twee
borden hebben zij Ricardo Klepke met 2225 Elo en Ernst-Jan Pluim Mentz met 2125. Daar doet ons team niet
moeilijk over, die krijgen gewoon een door een onwillige startmotor getergde Ton Hobé aan bord 2, en aan bord
1 de tot op het bot gemotiveerde Dick Groot tegenover zich. Tactiek was wederom natuurlijk om onze beste
spelers aan de wat lagere borden te laten scoren, net als tegen Maassluis in de 2e ronde zo goed was gelukt.

Hier liep het echter even iets anders af dan die memorabele avond in Maassluis. Arend verloor helaas al om
20.45 uur zijn dame door een simpel aftrekschaakje met een paard door een onderschatte penning. Dat gebeurt
Arend echt verder nooit, een zorgelijke rimpel in het geplaagde voorzittershoofd erbij. Vlak hierna om 20.50 uur
stond het al 2-0 voor de thuisploeg, de ongelijke strijd aan bord 1 gaf Dick maar snel op, voor hij mat gezet ging
worden door een speler met een iets hogere rating dan onze nummer 2 van Dordrecht 1. Dick geeft zelf aan dat
hij geheel volgens verwachting werd weggespeeld in de opening. Met alle stukken nog op het bord moest hij na
14 zetten reeds opgeven wegens ‘snel uit’. Maar waarom zo snel gespeeld heren ?? Dat hoeft natuurlijk niet.
Laat zo’n kanon maar lekker de gehele avond telkens wachten tot jij je matige zetten doet na 40x checken ? Het
ging op sommige borden best wel aardig, maar al vlug bleek dat een flinke nederlaag zou gaan volgen. Gerben
aan bord 4 heb ik wel een beetje kunnen volgen, in de auto terug heeft hij aangegeven dat hij nergens een
aanval had, maar het stond in die partij wel lange tijd gelijk. Dat werd na heel nauwkeurig spel in een lastig
eindspel ook uiteindelijk de uitslag. Wim van Noort aan bord 8 geposteerd voor de botte puntwinst, kwam
helaas na een goed gespeelde partij van beide kanten niet verder dan ook een remise. Martijn moest na afloop
erkennen dat zijn focus dit seizoen toch voornamelijk ligt op het intern genadeloos wegspelen van clubgenoten.
Zijn externe Elo wil maar niet stijgen, terwijl het intern momenteel echt crescendo gaat. Na stukverlies ondanks
volharding ook een nul voor hem dus. Captain Erwin had het ook al niet gemakkelijk en verloor ook. Zelf zegt
Erwin daarover: ‘gesloten stelling na een Siciliaanse opening. Na dame ruil richting het einde van de partij kreeg
mijn tegenstander een pionnendoorbraak door het centrum. Na nog een paar vrij zinloze en slechte zetten werd
de partij nog sneller dan noodzakelijk beslist”. Ergens onderweg, na een 3-0 achterstand had ik zelf de enige
winst mogen noteren in een spannende partij. Vaker zelf auto rijden en daardoor geen biertjes meer innemen
lijkt de remedie voor uw verslaggever. 3 uit 3 en een TPR van zoveel komma veel, smaakt naar nog veel meer
koffie en water. Ja, het kan toch echt nog wel lastig worden voor Dordrecht 5 om zich te handhaven in de
tweede klasse. Er moet nog wel gescoord worden in de resterende partijen om toch niet samen met de Willige
Dame 2 te gaan degraderen. Qua Elo zou het wel kloppen, maar het hoeft echt niet zo te gaan met deze
vechtmachines van het vijfde. Onderlinge teamgeest en saamhorigheid kenmerkt dit 5e. Gewoon komen als je
met een buitentemperatuur van min 3 met een hamer op je startmotor moet meppen (Ton) om net voor 21.00
uur te arriveren tegen EJPM 2125 met maar 574 puntjes meer, jezelf opofferen aan bord 1 ten faveure van de
teamprestatie (Dick) met een Eloverschil van 634 punten, niet willen opgeven met een stuk achter (Martijn), je
toch vastbijten voor de enig mogelijke winst ondanks je nerveuze, cafeïne getriggerde hartkloppingen (ikke),
moet ik nog doorgaan ?
Topteam mannen, nu wel nog even een of twee puntjes scoren in het restant van de competitie. Otto van Haren

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

De Pionier 1
Ricardo Klepke
Ernstjan Pluim Mentz
Jan van Huizen
Jan van Dam
Jaap Santifort
Rik Verhey
Ad van der Ree
Alex van Wieringen

1847
2225
2125
1746
1754
1713
1736
1799
1677

-

Dordrecht 5
Dick Groot
Ton Hobe
Otto van Haren
Gerben van der Weert
Erwin van Wingerden
Arend van Grootheest
Martijn Rijneveen
Wim van Noort

1591
1577
1551
1623
1559
1523
1659
1511
1728

6
1
1
0
½
1
1
1
½

-

2
0
0
1
½
0
0
0
½

Daverende overwinning D5: 5.5-2.5 winst op Maassluis 1
Gepubliceerd: donderdag 18 oktober 2018 22:29 | Geschreven door Adri Timmermans | 31
Dordrecht 5 wint, tegen de ELO voorspellingen in, ook de tweede wedstrijd.
Maandagavond 15 oktober, tegenwoordig overigens gewoon midzomer in Nederland, mocht Dordrecht 5 het
gaan opnemen tegen Maassluis 1, een van de sterke eerste teams in de RSB tweede klasse A. Alleen Onesimus
1 en CSV 2 zijn nog beter op papier. Omdat teamcaptain Erwin net terug was van vakantie en daardoor nog
geen enkele tegenstander uitvoerig had kunnen analyseren qua bezetting van de borden, had ik hem een
mailtje gestuurd met een oneerbaar voorstel.

Strekking van mijn lange verhaal lekker kort: laagste borden bieden kans, daar moeten we drie punten pakken.
Die 1e vier borden, dat wordt zeker lastig, maar misschien een puntje kapen voor een gelijkspel. In hun eerste
uitpartij had Maassluis namelijk 18…, 19…,18…, en nog een keer 18…aan de eerste vier borden, de rest bood
ons enig perspectief zoals dat bij een kleine club hoort. De creatieve opstelling die Erwin hierop gemaakt had,
heeft gewerkt is de conclusie achteraf, maar dat is altijd arbitrair natuurlijk. Zoveel ontlopen de spelers van ons
5e team elkaar namelijk niet qua speelsterkte. Zo is Martijn (8) eigenlijk nu onze beste speler intern met 1700
plus, zijn externe ELO blijft echter nog wat achter. Wim (7) is extern onze hoogste ELO speler, maar intern is
het even behoorlijk minder nu. Komt goed natuurlijk, maar zo kun je af en toe wel wat schuiven met de
bordvolgorde. Stabiele factoren zijn eigenlijk Arend (6), onze voorzitter, en Ton Hobé (4) en Dick Groot (3). Van
hen weet je meestal wel van wat er ongeveer te verwachten valt. Erwin (2) is nog volop in ontwikkeling, zowel
met doctorale promoties als privézaken waar ik verder niks over kan mededelen. Beschuit en muizen ergens in
april geloof ik, ook leuk voor schoonpa Dick Groot.. Maar geloof me: als dr. Erwin straks alleen aan schaken
hoeft te denken wordt hij pas echt gevaarlijk. Voor de aanvang van de partijen was er een uiterst vriendelijke
ontvangst in buurthuis De Flat, voornamelijk gerund door vrijwilligers. Waar kennen we dat ook weer van ?
Prima geregeld en gastvrij, net als onze eigen onvolprezen Crabbehoeve, erg zuinig op zijn !! Voor de impressies
van de partijen ben ik vanwege mijn eigen (bijna te) spannende beslommeringen op het eerste bord, helemaal
afhankelijk van de input van enkele teamgenoten. Erwin aan bord 2 tegen de op papier iets sterkere witspeler
(maar 410 punten verschil, vierhonderdtien !!) deelt met ons het volgende : ‘We begonnen aan een Franse
partij, waarbij we de variant ingingen waarbij Martin een pion offerde op b4. Ik wist lange tijd de stelling OK te
houden en daarmee de pion op zak te houden. Het leek er heel even op dat er weinig ruimte meer was voor
tegenspel, maar een kleine fout van de tegenstander liet mijn witveldige loper ontwikkelen naar g4, waar hij
vervolgens een paard op f3 kon afruilen met als gevolg een open g-lijn (en dat terwijl wit reeds kort gerokeerd
had). Vervolgens een redelijk complexe stelling met voor beide partijen spel. Uiteindelijk werd dit afgeruild tot
een eindspel met ongelijke lopers en 1 toren. Hoewel ik een voordeel had van 2 pionnen, heb ik besloten mede
gezien de stand op dat moment van 4-2, en de tijd die er telkens tussen VLAG en 15 seconden was om alsnog
maar genoegen met remise te nemen.’
Voorwaar een prima prestatie van onze captain met de zwarte stukken en gezien het enorme verschil in ELO
puntjes. Grootmoedig een remise aannemen heet dat, wel lekker toch ? Dat grote verschil was er overigens ook
op bord 1, 3 en 4 waar de tegenstanders van Otto, Dick en Ton toch wel zo’n 250-311 (Dick) punten meer in de
melk te brokkelen hadden. Dick verloor helaas van iemand met een Kruideniersmentaliteit, de namen staan
hieronder, maar had zeker een goede partij gespeeld tegen de 1888 speler. Ton won zijn partij zelfs, en ook nog
op fraaie wijze. Hij had zeer sterk gespeeld volgens ooggetuigen. Ik had zelf aan bord 1 een wel heel aparte
avond. Omdat ik zelf wel eens een keer aan de beurt was om te rijden, had ik in plaats van de gebruikelijke
biertjes deze avond, na drie bakken zwarte koffie ook nog 3 flesjes cola gedronken. Daar was ik echter zodanig
niet aan gewend, dat ik bijna aan de grens zat van een cafeïne intoxicatie. Ik zat te stuiteren en te daveren
achter het bord in de tijdnoodfase en kon haast niet meer noteren zo trilden mijn handen. Maar ik heb nergens
volgens computerbeest StockFish minder gestaan. Wel natuurlijk als onbeduidend klein smetje op de prestatie,
een plus 7 evaluatie (torenwinst overzien bij promotiekans) eigenhandig teruggebracht tot een plus 1,5.
Ook best knap nietwaar ? Een keertje in het middenspel remise aangeboden en later nogmaals in de vliegende
tijdnood van mijn sympathieke tegenstander. Die kon dat gezien de achterstand van zijn team echter niet
aannemen. Wist ik veel, ik ging van hartslag 180, via even niks, weer naar 180 per minuut zo ongeveer.
Spannend ? Welnee, goeie gezonde avond zo zonder alcohol. Ondanks een dreigende hartverzakking heb ik
Marcel toen maar mat gezet op h8, in een stelling van allebei een dame en twee torens, met voor mij een
pionnetje meer. (3 pionnen tegen 2 op dezelfde vleugel en waarschijnlijk gemakkelijk remise te houden.) Apart
was nog dat mijn tegenstander in het schaak ging staan, en toen aanbood om mij meer tijd toe te bedelen
volgens de reglementen. Ik sloeg dat maar af omdat het inmiddels, met de wel reglementaire zet op het bord,
mat in 1 was.
Misschien toch maar vaker alleen koffie en cola nemen ? Het schaken ging echt wel veel beter qua concentratie,
maar als je er zowat aan overlijdt, gaat dat wel wat ver.
Arend (6) had zijn partij ook gewonnen, evenals Martijn en Wim zodat we maar liefst 5,5 punt gehaald hebben.
Strategie dus geslaagd met 3 punten aan de laatste 3 borden, waarvan acte. I love it when a plan comes

together. De 2,5 punten aan de eerste vier borden waren echt niet verwacht en zeer goed gedaan van onze
kant. Gerben (5) verloor helaas net als Dick, maar ook zijn tegenstander had een (iets) hogere ELO dan hij,
zeker geen schande dus. Arend schrijft nog:
‘Ik kwam tegen mijn partij tegen Gert Dijkstra zoals wel vaker niet zo geweldig uit de opening. Mijn stukken op
de damevleugel kreeg ik niet goed ontwikkeld. Als gevolg daarvan kreeg Gert een dreigende aanval op mijn
koningsstelling. Met nog een half uur op de klok forceerde ik een piondoorbraak, waarbij mijn tegenstander
uiteindelijk een kwaliteit in moest leveren. Het eindspel moest nog wel nauwkeurig worden afgewikkeld maar
mede gezien mijn tijdvoordeel was dat uiteindelijk geen probleem en kon volgens het ‘plan de campagne’ een
punt bijgeschreven worden. Overigens een prettige omgeving om te schaken met vriendelijke ontvangst!’
Ik vrees dat ze er bij Maassluis wel even over gaan doen om er achter te komen wat hen is overkomen
afgelopen maandagavond. Dik verloren van een vijfde team, met een zodanig verschil in speelsterkte, zou
kunnen leiden tot gedwongen opnames, of op zijn minst verplichte en langdurige psychotherapeutische sessies.
Vriendelijk, sympathiek en gastvrij, zeker !!!, maar kijk nu eens wat daar van komt heren ? Wij wensen hen
natuurlijk sterkte in het verwerkingsproces, en hopen daarnaast vanzelfsprekend dat zij alle overige partijen dik
gaan winnen van onze concurrenten. Ambacht 1 is de volgende tegenstander voor ons , thuis op 13 november.
Dat zij gewaarschuwd mogen zijn voor deze Dordtse trein!! Hopelijk doet onze Thijs dan weer mee, want uw
verslaggever is dan even op vakantie, vast zonder cola en niet teveel koffie…..
Maassluis 1

1773 - Dordrecht 5

1591 2½ - 5½

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

1872
1933
1888
1815
1703
1767
1686
1522

1623
1523
1577
1551
1559
1659
1728
1511

Marcel Bergen
Martin van der Hidde
Jos Kruidenier
Michael Kroes
Dirk Brijs
Gert Dijkstra
Peter Swart
Peter van Soest

-

Otto van Haren
Erwin van Wingerden
Dick Groot
Ton Hobé
Gerben van der Weert
Arend van Grootheest
Wim van Noort
Martijn Rijneveen

0
½
1
0
1
0
0
0

-

1
½
0
1
0
1
1
1

Dordrecht 5 wint met kleinst mogelijke verschil van Willige Dame 2.
Gepubliceerd: donderdag 27 september 2018 15:35 | Geschreven door Ton Slagboom | Hits: 54
In de tweede klasse A zal Dordrecht 5, net als vorig jaar, weer een uitdaging hebben om zich te kunnen
handhaven in de 2e klasse. Met de eerste teams van Pionier ( met een 2225 en een 2125 speler erin), H.I.
Ambacht en Maassluis, zullen wij het dus van de overige teams moeten hebben om te overleven. Dinsdagavond
uit bij de sympathieke tegenstanders van De Willige Dame 2 is dat, met de billen flink bij elkaar geknepen,
prima gelukt.
Bij het vooruit spelen van bord 1 een week eerder, had Wim van Noort met wit remise gemaakt tegen John van
Waardenberg zodat we gelijk begonnen. Ton Hobé was als eerste klaar door om 21.15 uur al een paardvork op
de dame van Willem Platje te mogen uitvoeren. Hierna won Otto, na een moeizame opening en een iets beter
middenspel van zijn tegenstander, door een beter eindspel te voeren. Omdat tegenstander Erik Brok ook snel
bleef zetten was om iets voor 22 uur een 2,5 –0,5 voorsprong voor ons team een feit. Leuk was dat een aantal
clubleden even kwamen kijken rond die tijd. Ton Slagboom, Ben Sitton en Marcel Pluijmert waren overigens ook
snel weer vertrokken, maar toch bedankt (redactie: we moesten wel aan de Crabbehoeve omzet denken!).
Intussen was wel duidelijk dat het niet aan alle borden even positief stond, en dat er een reële kans bestond dat
het op een gelijkspel zou uitlopen. Martijn had aan bord 2 tegen Pieter Sandijck een scherpe aanval opgezet,
maar kon de juiste voortzetting er niet uitpersen. Gerben aan bord 3 daarnaast had tegen Pearl Uijtenhove een
zeer langzame opgezette, maar spannende partij. Ton en Otto waren al ruim gefinisht, zij hadden op dat
moment 14 zetten gedaan. Iets voor elf uur kwamen plots 3 uitslagen kort na elkaar binnen. Arend had een
loperoffer, en een scherpe aanval met dame en toren van Nick Kimenai niet helemaal goed behandeld en moest
opgeven. Jammer, want volgens Arend bij beter tegenspel niet nodig, het loperoffer was niet geheel correct.
Dick gaf op hetzelfde moment remise tegen Cor Paans de wedstrijdleider, en vlak hierna kwam Martijn uit het

aparte kamertje met een nederlaag. Jammer voor Martijn, maar wel een erg interessante partij gespeeld. Stand
3-3 met de partijen van Thijs en Gerben nog aan de gang. Aan bord 4 tegen Willem Weerdensteijn had Thijs
lange tijd een remiseachtige stelling op het bord waar beiden voorzichtig moesten zijn. De tegenstander had
echter het idee meegekregen dat hij wel moest winnen, maakte waarschijnlijk daardoor een foutje wat 1,2,3
pionnen kostte en dus ook de partij. Omdat de tegenstander van Thijs nog lang doorspeelde, kwam Gerbens’
uitslag nog iets eerder binnen.
Uiteraard in wederzijdse tijdnood gezien het tempo van de opening, werd remise overeengekomen in een
stelling met het nodige vergif er nog in. Te weinig tijd voor beiden om nog goed te rekenen, en uiteindelijk
kwam Gerben met deze uitslag goed weg. Pearl had een doorgebroken pion, die bij rustig spel en goede
ondersteuning wellicht beslissend had kunnen worden verder in het eindspel. Thijs kon met een brede glimlach
de uiteindelijke winst binnenslepen, promotie van 1 van zijn pionnen was onvermijdelijk geworden. Belangrijke
winst voor Dordrecht 5, een beetje sneu voor De Willige Dame. Een 4-4 was een terechte uitslag geweest, maar
wie zegt er nu dat schaakuitslagen altijd eerlijk zijn ? Otto kreeg wat teveel, Thijs misschien ook, maar Arend en
Martijn kregen weer te weinig.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Punten in de pocket, en volop in de voorbereiding voor die magere
Elootjes van de Pionier. Verslag: Otto van Haren
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Klasse 3B
N
1. De Pionier 2
2. Spijkenisse 3
3. CSV 3
4. Shah Mata 3
5. Sliedrecht 3
6. Krimpen a/d IJssel 3
7. Barendr/IJ'monde 4
8. Dordrecht 6
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RSB Viertallen - Dordrecht V1 (1B) - V2 (1C) - V3 (1A)
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 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

--------------------------------------------------------------------------------------

3.TOERNOOIEN

Mark slaat hard toe en wint De Snelschaak Dubbel
zondag 30 december 2018 11:31 | Geschreven door Adri Timmermans | 119
Mark wint in Schiedam het Oliebollentoernooi en in Krimpen het Chess Memorial. Dit zijn de twee jaarlijkse
snelschaaktoernooien vlak voor de jaarwisseling. Kees
kaapt de hoofdprijs weg in Dordrecht in het Pank
Hoogendoorn toernooi. In dit toernooi wordt gespeeld in
een wat rustiger tempo. Felicitaties voor beide winnaars.
Zoals de afgelopen 20 jaar gebruikelijk is, is de laatste
week van het jaar voor de schakers in de RSB-Regio een
bijzonder drukke week. Meestal drie toernooien binnen
ongeveer net zoveel dagen.Voor de snelschakers is het
feest met "De Dubbel" bij Schiedam en in Krimpen.
Donderdagavond begon het feest in de Perenlaan in
Schiedam waar zo'n 80 schakers zich verzamelden voor
de voorronde (6 partijen) en de finale groepen waarin nog eens 6 partijen werden gespeeld. Vanuit Dordrecht
was de delegatie een stuk minder groot dan dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Maar met 5 deelnemers
van onze vereniging werden toch nog wel 4 prijzen weggesleept. Mark was deze avond onverslaanbaar en bleef
op 100%. Het was zijn 7e overwinning van dit toernooi. Met dit aantal nam Mark het record van John van Baarle
over. John deelde het record met nog iemand, maar dat heb ik helaas niet meer kunnen terugvinden.
Winnaar van vorig jaar was Lennard, die zijn titel niet kon verdedigen omdat hij een groot internationaal
toernooi speelt in Krakow. U kunt dat volgen op de volgende site:(XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy
CRACOVIA). Ik adviseer om de Engelse versie te selecteren. Lennard speelt in groep A. Ik had zelf
verdienstelijk in de voorronde gespeeld en mocht samen met Victor in groep 2 plaatsnemen. Daar werd ik, na
een fortuinlijke overwinning op clubgenoot Victor, gedeeld 2e-4e. Marcel speelde wat wisselvallig in de
voorronde, maar revancheerde zich met een 2e plek in groep 3 en John werd 2e in groep 4. Trouwe Dordrecht 1
supporter Ruben Hooghwerff won groep 5.
Het circus trok verder en streek twee dagen later zo'n tien kilometer oostelijker neer in Krimpen aan de IJssel in
de speellocatie van de plaatselijke schaakvereniging. Daar werd, na de jaarlijkse herdenking van de dit jaar
overleden schakers uit de Rotterdamse regio, begonnen aan een negen rondig snelschaaktoernooi. Ook dit was
een bijzonder gezellige gebeurtenis, waar een grote hoeveelheid spelers van afgelopen donderdag zich ook weer
lieten zien. Vanuit Dordrecht was Johan ook gekomen, na een dag eerder in het Hoogendoorn toernooi te
hebben gespeeld. John en Marcel lieten deze bijeenkomst lopen.
Al jaren speelt Mark hier mee om de hoofdprijzen en hij won het toernooi ook al 6 keer eerder (niet achter
elkaar), maar het blijft natuurlijk altijd heel moeilijk. Een misgreep en de eindoverwinning is vaak al buiten
bereik. Zeker als spelers als Joost van Ruitenburg, Arie Werksma en Harold van Dijk meespelen. Die misgreep
kwam er niet en Mark won 8 van de negen partijen en remiseerde alleen met Joost, die ook deze fantastische
score neerzette. Een barrage partij moest de titel bepalen en, na een spannend potje, trok Mark de overwinning
naar zich toe. Ook dit toernooi voor de zevende keer in totaal. En dit jaar was het dus ook weer eens "The
Double".
Ook in dit toernooi ging het voorspoedig met mij en ik mocht trots constateren dat ik op de gedeelde 5e plek
(met 10 anderen) ben geëindigd met 6 uit 9. Victor en Johan scoorden net iets boven de 50% met 5 uit 9 en
deelden met 7 anderen de 25e plek.
En dan zit het er nu weer op voor het jaar. Even uitblazen, dan een mooi Oudjaar vieren (wel voorzichtig met
vuurwerk!) en dan gaan we met z'n allen er weer een Fantastisch 2019 van maken
Vanaf deze plek wens ik u allen een zeer gelukkig nieuwjaar. Webmaster / Teamcaptain KNSB-1 A.Timmermans

13e Hoogendoornwinnaar 'onze' Kees
Gepubliceerd: vrijdag 28 december 2018 19:02 | Geschreven & foto’s door Ton Slagboom | Afdrukken | Hits: 20
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Kees van 't
Hoff werd winnaar met 5,5-7. Hij liet de hele dag zijn bekende
gedegen spel zien, waar menig tegenstander zich op stuk beet.
Tweede werd Maarten Werkhoven (Stukkenjagers) en
derde Timon de Geus, met de meeste weerstandspunten voor
een heel regiment van onze club. Uiteraard kwam vriend Jack de
Ruyter weer de poedelprijs ophalen, mede dankzij de 'klapper' van
Mark van Hulst....De einduitslag, met dank aan wedstrijdleider
Anton de Maertelaere:

Nr

13e Pank Hoogendoorn

club

pt

wp

ELO

1

Kees v.'t. Hoff

SCD

5,5

30,5

1726

2

Maarten Werkhoven

Stukkenjagers

5,5

28,5

1713

3

Timon de Geus

SCD

5

31,5

1735

4

Victor van Blommesteijn

SCD

5

28,5

1806

5

Ben Sitton

SCD

5

27,5

1786

6

Rick Jelier

SCD

5

27,5

1675

7

Hans Schreuder

SCD

4,5

30

1649

8

Gerben v.d. Weert

SCD

4,5

27,5

1557

9

Aat Liefbroer

Oostelijke SB

4,5

27

1893

10

Anne van der Kooij

Persoonlijk

4,5

27

1500

11

Johan van de Griend

SCD

4

30,5

1829

12

Ruud Goverde

D4

4

27

1877

13

Arend Bongers

RSR Ivoren Toren

4

25

1767

14

Jan Paul Franx

Persoonlijk

4

21,5

1500

15

Niek Bao

Barendrecht

4

18

1400

16

Wouter de Bruin

SCD

3,5

31,5

1819

17

Roland de Vries

Persoonlijk

3,5

24,5

1638

18

Teus Slotboom

SCD

3,5

23,5

1574

19

Han Everaars

Nieuwerkerk

3,5

23

1656

20

Pim Kleijnjan

Overschie

3

28,5

1767

21

Bertus van Manen

SCD / Klockelaer

3

25

1506

22

Wijnand Rijnders

Onesimus

3

24,5

1818

23

Arend van Grootheest

SCD

3

23,5

1639

24

Hans Koedam

SO

3

23,5

1492

25

Arnout Franx

Persoonlijk

3

21,5

1400

26

Arne Middeldorp

Persoonlijk

3

20

1400

27

Sami Al-Yassin

Sliedrecht

3

18

1419

28

Pearl Uyttenhove

DWD

3

17

1540

29

Taimo van Eijmeren

Barendrecht

2,5

23

1400

30

John Bakker

Barendrecht

2

20

1675

31

Peter Rijsdijk

Persoonlijk

1,5

23,5

1414

32

Mark van Hulst

Sliedrecht

1,5

19,5

1234

33

Aad Middeldorp

Ooievaar

1

18,5

1285

34

Jack de Ruyter

Pascal

0,5

17

1175

EK Blitz 2018, Skopje: Vader en zoon op avontuur
Gepubliceerd: zondag 09 december 2018 07:22 | Geschreven door Adri Timmermans | Hits: 340
Op de ochtend van de laatste dag van het EK Snel- en Rapidschaak van 2018, een korte bijdrage. Het
snelschaken is afgelopen, zoals al eerder gemeld, maar gisterochtend begon het tweede deel van het toernooi:
Het Rapid toernooi. 15 minuten per zet plus 10 seconden.
De gigantische speelzaal (zie foto bij het vorige artikel) was voor de gelegenheid nog eens uitgebreid met zo'n
25 meter zodat er een speelzaal ontstaat met een vloeroppervlak van ongeveer 75 bij 25 meter! We spelen er
met net onder de 400 spelers aan echt ruime tafels. Ik ga vandaag proberen een filmpje te maken van op het
moment dat de partijen beginnen om een indruk te geven hoe massaal dit is. De automatisering laat wel wat te
wensen over, 1 computer en papieren aan de muur. Net zoals bij het eerste de beste weekend-toernooitje in
Nederland. Dat levert forse vertragingen op. Het schema is 70 minuten per ronde en dat wordt niet vaak
gehaald.
Ik had al gemeld dat het hier goedkoop was, maar als je luistert naar de Nederlandse reisgenoten dan hebben
die een prima AirBnB met die nog geen 10 euro pp kost per nacht (en dan hoef je echt niet bij elkaar op de
kamer), een vliegreis van 31 euro voor een retour, kosten van eten en drinken ongeveer 15 euro per dag en dat
is inclusief een diner in een prima restaurantje met voorgerecht, koffie en bier. Voor de hele trip van 6 dagen in
totaal 245 euro! Daar kan je nog eens een vakantietrip aan wagen.
Volgend jaar in Talinn. Het schijnt vergelijkbaar te zijn.... dus misschien, als je nog een paar vrije dagen over
hebt.Over de resultaten tot nu toe zal ik niet te veel melden (hopelijk kan ik het voor het verslag nog een beetje
dragelijk maken voor mezelf). Mark speelt prima, maar in dit geweld, waar hij tussen mannen als Jorden van
Fooreest en Ivan Sokolov speelt tussen borden 30 en 60, is het wel bijzonder zwaar om echt hoog te eindigen.

EK snelschaken in Skopje, belevenissen van een voorntje in een haaientank
Gepubliceerd: vrijdag 07 december 2018 17:38 | Geschreven door Adri Timmermans | Hits: 46
De afgelopen week stonden voor Mark en mij in het teken van het Europees Snelschaakkampioenschap 2018.
Meestal ergens gehouden in het voormalige Oostblok en ook deze keer werd daarop geen uitzondering gemaakt.
Plaats van handeling: Hotel Alexandar Palace, Skopje, Macedonië. Afgelopen dinsdag al op reis gegaan, want we
moesten woensdagavond op tijd zijn voor de opening van dit evenement.
Nou echt nodig was het niet.... enkele toespraakjes, waarvan de voorzitter dan de Macedonische schaakbond,
die niet boven het spreekgestoelte uit kwam. Wat hij te zeggen had, was overigens alleen te volgen voor de
mensen die het Macedonisch machtig zijn, dus wij Nederlanders vielen al snel af. Drie toespraken en de start
van de cocktail party verder zijn Mark en ik op zoek gegaan naar een eettentje... en we waren zeker niet de
eersten van de 60 aanwezigen die hun krachten gingen sparen.
Het deelnemersveld was bijzonder indrukwekkend: 68
grootmeesters en 180 titelhouders. In totaal 310
deelnemers uit 38 verschillende landen, waaronder dus ook
10 Nederlanders. 2GMs (Jorden en Lucas van Foreest), 4
IMs (Thomas Beerdsen, Robby Kevlishvili, Max Warmerdam
en Mark, 2 FMs Siem van Dael en Midas Ratsma en twee
titelloze: A. Vermue uit Middelburg en ikzelf.
Overleg in het Nederlandse kamp: Staand van links naar
rechts: Jorden van Foreest, Mark en Robby Kevlishvili.
Zittend van links af: Max Warmerdam, Midas Ratsma en
Lucas van Foreest (net achter Max zit Thomas Beerdsen).

Mark deed het goed. Met 14 punten uit 22 partijen eindigde hij een stukje boven zijn plaatsingspositie en won er
een aantal Blitz-Elo punten mee. Om dit te bereiken moest hij 5 GMs, 1FM en 1 WIM bestrijden uit 9
verschillende landen, waaronder de oud winnaar van de snel schaakmarathon in Dordrecht Viktor Erdos. Hij
eindigde op de gedeelde 34e plek. Beste Nederlanders werden Jorden van Foreest en Thomas Beerdsen met 15
punten. Zij behaalden daarmee de gedeelde 15e plek.
Dat ik het zelf moeilijk zou krijgen stond natuurlijk bij voorbaat wel vast, maar zo erg.... uiteindelijk scoorde ik
6.5 punt uit 22 partijen met een TPR van 1750 en een plaats 302 van de 312. Het was duidelijk dat ik nog veel
moet oefenen met het tempo van 3 min plus 2 seconden per zet!
Bijzonderheden op dit toernooi: we speelden 22 partijen verdeeld over 2 dagen. Eerste dag 5 dubbele ronden en
elke ronde duurde maximaal zo'n 8 minuten schaken plus 25 minuten wachttijd tussen de ronden. Op de tweede
dag (vandaag dus) werd gemeld dat er grootmeesters waren die hadden geklaagd... ze hadden te weinig tijd
gehad tussen de ronden, dus nu werd er een extra pauze ingelast! Over pieken gesproken!
Een tweede bijzonderheid was dat ik hier voor het eerst werd geconfronteerd met een nieuwe regel in het
snelschaken: onreglementaire zet is niet meer meteen verloren! De eerste keer krijgt de tegenstander er een
minuut bedenktijd bij en mag de overtreder een andere zet doen. Wel natuurlijk met het aangeraakte stuk,
maar als dat niet kan, dan gewoon een andere zet. Heel lastig! Zo gaf ik zelf een keer op toen mijn
tegenstander mij wees op een onreglementaire zet.
Naast het schaken hebben we natuurlijk tijd genoeg om de stad een beetje te verkennen en lekker uit eten te
gaan. Anders dan bij mijn vorige schaakreis, is hier alles bijzonder goedkoop: Een volledige maaltijd voor twee
personen met voorgerecht, drankjes en koffie na: je moet erg je best doen om daar meer dan 15 euro voor uit
te geven. En de taxi: er is ongeveer geen taxirit binnen de stad te bedenken waar je meer dan 3 euro voor kwijt
bent. Skopje is ook wel een bijzondere stad, echt een relikwie uit het communistische Joegoslavië met grote
imposante gebouwen en beelden. Ook zijn er nog veel oosterse invloeden met een paar moskeeën en een soukh
die allemaal vredig naar het holocaust memorial staat en de Oosters Orthodoxe cathedraal.
Kortom, een fantastische belevenis, en het zou helemaal leuk zijn als ik ook nog een beetje beter kon
schaken.... Maar ja, je kunt nu eenmaal niet alles hebben. Morgen deel twee van de trip: het Europees
Kampioenschap Rapidschaak. 11 ronden, weer verdeeld over 2 dagen, waarbij we 15 minuten hebben en 5 (of
was het nou 10) seconden per zet erbij krijgen.

Mark speelde 2x tegen voormalig winnaar Dordtse snelschaakmarathon Erdos; beide werden helaas verloren.

John van Baarle wint 3e LZT
Schaakclub Dordrecht is trots dat 3-voudig Nederlands Snelschaakkampioen John van Baarle het
derde Late Zomertoernooi heeft gewonnen. Met overmacht nam de aimabele John de titel over van
Mark Timmermans, die gisteren andere bezigheden had (betrouwbare bron !).
John scoorde maar liefst 13,5 uit 14; alleen
Carlos Hemmers van De Baronie wist hem een
halfje af te snoepen. Over snoepen gesproken:
John had al de hele dag zijn oog laten vallen op
het doosje After Eight en liet dus het bier en de
wijn aan zich voorbij gaan. Bovendien had hij de
schaakboeken van Jan Timman al en niet nodig!
De duels met SCD werd gewoon 10-0. Otto, de
2 Victors, Wim en zelfs KNSB speler Jacques
waren maatje te klein. .
De senioren Ton & John (foto Mark v. Hulst)

De tweede en derde prijsjes waren wel voor de Dordtenaren Jacques Hennekes en de in grootse vorm
verkerende Victor van Blommesteijn: Beide kozen wel voor de wijnflessen. Bijna was de ander Victor
(Koppelaar) in de slotseconden van het toernooi op het podium gekomen. Hij kreeg met een half
minuutje op de klok met Dame en Paard helaas de zoals altijd vechtende Adri Timmermans niet mat.
Niet zo erg, Victor is wijnkenner pur sang….
De andere grote (figuurlijk dan) winnaar van de
dag was Dana Verheij. Zij behaalde zowel de
beste prestatie als wel het jeugd prijsje op in
gezelschap van poedelprijs winnaar vader
Michael, die ze en passant ook even versloeg.
Tegen SCD won ze 5,5-4,5 wat een TPR van dik
1800 zou betekenen.
Dana werd in het voorjaar 2e op het NK tot 10
jaar, dus dat belooft wat voor de naaste
toekomst; hopelijk ooit in de Crabbehoeve?!
Dana & trotse Pa tussen de organisatie (foto Mark v.H.)

Wedstrijdleider Anton de Maertelaere had nog wat aardigheidjes over voor de nr. 15 (?!) Kees van ’t
Hoff (heeft zijn Sinterklaas koek al binnen), nr.25 Jack de Ruyter (Pascal - koos wat leesvoer) en Mark
van Hulst (Sliedrecht – als fotograaf; er bleef een bierpakket over…). De opkomst was dit jaar wat
minder. Er viel deze prachtige 1 September dan ook veel te kiezen aan activiteiten in Dordrecht en
bijvoorbeeld het toernooi in Gouda. Tot slot dank aan: Mascha (super broodjes), Tom van Bokhoven
(foto’s), WL Anton en Peter v.d. Laars.
LAATSTE NIEUWS: Het bestuur heeft zijn voorkeur uitgesproken om volgend jaar dit toernooi niet voort te
zetten. Gebleken is dat we de sfeer, vriendenkring etc. van erelid Peter van der Laars niet voldoende kunnen
reproduceren. Wel zullen we, mogelijk aan het eind van het seizoen, iets nieuws presenteren; ideeën welkom!

Nr.
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

Naam
Baarle van
Hennekes
Blommesteijn v.
Koppelaar
Timmermans
Slagboom
Hemmers
Griend van de
Grootheest van
Jongeneel
Bruin de
Verheij
Rijneveen
Jelier
Hoff van 't
Manen van
Bijkerk
Haren van
Maertelaere
Hobe
Schreuder
Zwartjes
Waziri
Thurai
Ruijter, de
Fafie
Hulst van
Verheij

Voornaam
John
Jacques
Victor
Victor
Adri
Arno
Carlos
Johan
Arend
Wim
Wouter
Dana
Martijn
Rick
Kees
Bertus
Michael
Otto
Anton
Ton
Hans
Gert
Asheq
Cletus
Jack
Peter
Mark
Michael

Elo
2152
1998
1844
1880
1857
1873
1946
1797
1659
1818
1831
1321
1511
1626
1746
1506
1566
1623
1548
1551
1639
1587
1195
1300
1177
1300
1259
1000

Pt
13,5
9,5
9,5
9,5
9
8,5
8,5
8,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6
5,5
5,5
5,5
5
4,5
4,5
3,5
2

1611

Sfeer zat er goed in op het mooie terras van de Crabbehoeve

Club
Schiedam
SCD
SCD
SCD
SCD
De Baronie
De Baronie
SCD
SCD
SCD
SCD
Klim-op
SCD
SCD
SCD
SCD
Pascal
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
Klockelaer
Pascal
SCD
Sliedrecht
Capelle

Zomerschaakervaringen van Johan van de Griend
Meestal besteed ik de zomerperiode om vrij veel schaaktoernooien te spelen. Ik begin dan met een vierkamp in
het Science Park Tournament in Amsterdam om daarna aansluitend mee te doen in het Leiden Chess
Tournament. Vervolgens ging ik dan naar het HZT Toernooi in Vlissingen om daarna af te sluiten in het
Belgische Brasschaat.
Dit jaar was alles anders. Door een geplande operatie kon ik niet meedoen aan het Science Park Tournament en
het Leiden Chess Tournament. Wel was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik enkele weken voorafgaand aan
de ziekenhuisopname een schaaktoernooi kon spelen in de Italiaanse Dolomieten. Ik heb daar een aantal jaren
geleden een wandelvakantie doorgebracht. Het leek me een goed idee om het wandelen te combineren met
schaken. Ik was op het schaaktoernooi opmerkzaam gemaakt door een enthousiaste schaker uit Zoetermeer, die
ik vaak op toernooien tegenkom. Zijn naam is Ed Eveleens. Toen ik geboekt had, bleek enkele weken later dat
hij ook geboekt had. We zaten zelfs in hetzelfde hotel. Tijdens het schaaktoernooi zijn we met elkaar
opgetrokken en hebben we ook wandelingen gemaakt.
Het schaken ging redelijk. Ik haalde 5.5 uit 9 in groep B. Het nadeel was dat ik een aantal keren tegen
jeugdspelers aantrad, die een te lage rating hadden vergeleken met hun werkelijke speelsterkte. Het was
trouwens een goed georganiseerd toernooi, dat om de twee jaar wordt gehouden. Hopelijk worden voldoende
sponsors gevonden om het toernooi over twee jaar weer te houden.
Aangezien de operatie een vervelende nasleep had moest ik helaas ook afzeggen voor het toernooi in Vlissingen.
Hoe de clubgenoten van SC Dordrecht het eraf hebben gebracht is na te lezen in de uitstekende verslagen van
Adri Timmermans op de website. Wel kon ik uiteindelijk meedoen aan het Open Kampioenschap RSB in groep B.
Ik kon telkens meerijden met Jan Sulman, een goede vriend die vroeger ook in het Dordtse schaakleven actief
was, naar Spijkenisse, waar het toernooi werd gehouden. Andere Dordtse deelnemers waren Kees van ’t Hoff
en Henk Barends. Tot mijn verrassing werd ik in groep B tweede met 5.5 uit 7. Jan haalde 5 uit 7. Kees
haalde precies 50 % met 3.5 uit 7 en Henk behaalde 2 punten uit 7 partijen.
Hoewel de gezondheidsperikelen nog niet achter de rug zijn, vond ik het toch leuk dat ik in ieder geval twee
toernooien heb kunnen spelen. Hopelijk zijn ze een goede training voor het nieuwe schaakseizoen.
Johan van de Griend

Mark (H) wint 5e Merz
Gepubliceerd: woensdag 22 augustus 2018 13:13 | Geschreven door Ton Slagboom | : 121
Organisator Marcel Pluymert had in het 1e lustrum weliswaar iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar had
een Top-10 bezetting van bijna 2100 ELO in de Hoofdgroep weten te verzamelen. Mark won het toernooi dus,
maar vraag is: Welke Mark? Cryptisch? Lees snel verder....

Lennard, Jacques en Piet mochten ook een
prijsje halen: alle 5 toernooien meegespeeld!
In de 2e en derde groep hebben Arno
Slagboom, Otto en Marcel datzelfde gedaan.
Groep B 1ste plaats: Sander Vogelesang /Groep B
2de plaats: Arno Slagboom
Groep C: 1ste

Otto van Haren/ 2de Timon de Geus

Foto Tom van Bokhoven: de hele organisatie vooraf…

Nr.
1
2
3
4
4
6
6
8
9
9

Deelnemers 2018 Gr.A
2. Mark Haast
1. Mark Timmermans
5. Lennard den Boer
3. Frans Konings
6. Jacques Hennekes
7. Piet Pluijmert
9. Rob v. Berkel
10. Iwahn Apon
4. Rik de Wilde
8. Pim Ydo

Club
Stukkenjagers
SCD
SCD
SG King
SCD
SCD
Baronie
SCD
SCD
Huis

ELO
2367
2387
2105
2175
1998
1982
1923
1915
2150
1981
2098

Tot
17
15
10,5
7,5
7,5
7
7
6,5
6
6

%
94%
83%
58%
42%
42%
39%
39%
36%
33%
33%

TPR
2524
2343
2158
2030
2049
2031
2037
2017
1969
1988

+/157
-44
53
-145
51
49
114
102
-181
7

Sliedrecht vakantietoernooi
Gepubliceerd: maandag 20 augustus 2018 13:59 | Geschreven door Ton Slagboom | Afdrukken | E-mail | Hits:
Het derde Sliedrechtse vakantietoernooi met 6 donderdagavonden werd deze keer door 6 clubleden bezocht.
Eigenlijk maar 4, want het kersverse echtpaar Rik & Lemmy verscheen 1x, wonnen beide en vertrokken
spoorslags richting Dordrecht om anderen dingen te doen !? Van het resterende kwartet wist niemand in de
prijzen te vallen. Toch was er een Dordtenaar, die een prijs mocht ophalen. Hoe dat zit; eerst rangen & standen:
Nr

Gr

Sliedrecht 2018

ELO

Prt

W

R

V

%

Tegen

TPR

+/-

7

A

Johan van der Griend

1810

12

8

0

4

67%

1579

1702

-108

9

A

Wouter de Bruin

1831

12

6

4

2

67%

1561

1684

-147

17

A

Rik & Lemmy

2001

2

2

0

0

100%

1750

2051

50

21

A

Ton Slagboom

1854

7

3

2

2

57%

1841

1892

38

36

B

Otto van Haren

1676

12

6

0

6

50%

1414

1414

-262

SCD

1795

45

25

6

14

62%

1579

1666

- 130

Johan eindigde dus als hoogste. Niet zo'n kunst want de organisatie gaf hem een wel erg eenvoudig
programma. Goed gedaan, Marcel & Martijn!
Wouter verloor slechts 2 partijen en haalde net als Johan een mooie 67%. De 4 remises tegen wat 'mindere'
tegenstanders kostte hem dus ook rating.
Foto sv Sliedrecht
Ton verloor wel van de toppers Peter v.d.
Bergh en William Gijssen, maar hield Arjan
v.d. Leij met de Leeuw op remise en wist in
de slotronde zelfs te winnen van voormalig
kampioen Jorik Klein die in het eindspel een
verkeerd plan koos. Met 57% een goed
toernooi en weer bijgepraat met grote Jack.
Otto tenslotte kan met 50% niet echt
tevreden zijn. Wel alles-of niets gespeeld
blijkbaar, maar 3 nederlagen tegen
'zwakkeren' is toch niet de bedoeling. Wie de
Dordtenaar was met een prijs? Het was
Klockelaer Ben van Bloppoel, die in die 3 jaar
maar 1 keer verstek liet gaan en de chocola
blij incasseerde.

HZ Toernooi in Vlissingen begonnen!
Gepubliceerd: zaterdag 04 augustus 2018 22:47 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | Hits: 91
4 augustus 2018, 14:00 uur. De vakantie is echt begonnen. Althans voor mij. Gisteren de laatste drukke
werkdag gehad en gezellig afgesloten met een etentje in Mie Wah met enkele schaakvrienden. Maar nu is het
dan echt zover. Ik ga Mark ophalen en traditiegetrouw vergezelt Eva ons op het eerste zware weekend. De
spoeling, qua spelers van Schaakclub Dordrecht is wat dun dit jaar.
Johan moest helaas afzeggen en daarom zijn alleen Kees van 't Hoff, Mark en Adri Timmermans en Roel de Jong
van de partij. Als je een rating hebt van tussen de 1850 en 1900 maak je kans op een leuke eerste ronde: Je zit
dan ongeveer halverwege het deelnemersveld en de kans op een topper in de eerste ronde is dan best groot. Zo
heeft Johan van de Griend een keer op bord 1 gespeeld. Dit keer had ik, met mijn 1847 rating, het genoegen op
bord 9 plaats te mogen nemen tegen een heuse Chinese GM met de prachtige naam Yunguo Wan. Yunguo heeft
slechts 2500 ratingpuntjes verzameld. Het werd een leuke partij waarin ik terug kon vallen op een voorbereiding
die ik twee maanden geleden had gedaan voor mijn partij tegen Iwahn. Op het live bord was te volgen dat ik
eigenlijk best goed uit de opening kwam. Echter toen ik mijn voordeel had moeten uitbouwen met een stukoffer,
meende ik dat ik mij dat niet kon permitteren. Maar ja, angst is altijd een slechte raadgever en dat bleek ook. Ik
kwam weliswaar een pion voor te staan, maar toen dat gebeurde dacht de GM kennelijk dat er nu even serieus
gedacht moest worden. Hij ging een kleine 20 minuten in de denktank voor zijn 27e zet en vond daar voldoende
complicaties om mij het leven echt zuur te maken. Acht zetten later verloor ik een stuk en de partij.
Timmermans, Adri - Wan, Yunguo 0-1 Hogeschool Zeeland 2018 rd 01
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7. Nb3 Be6 8. f3 h5 9. Nd5 Bxd5 10. exd5 Nbd7
11. c4 g6 12. Bd3 Bh6 13. Bxh6 Rxh6 14. Qd2 Rh8 15. O-O h4 16. Rae1 Kf8 17. f4 Qb6+ 18. Qe3 Qxe3+ 19.
Rxe3 Ng4 20. Re2 f5 21. h3 Ngf6 22. fxe5 Nxe5 23. Nc1 Re8 24. Ref2 Kg7 25. b3 Re7 26. Bb1 Rhe8 27. Rf4 Nh5
28. Rxh4 Ng3 29. Rd1 Nd7 30. Kh2 Re1 31. Rxe1 Rxe1 32. Kxg3 Rxc1 33. Bd3 Rc3 34. Rd4 Ne5 0-1
Kees speelde tegen een Indiasche IM (Teja S. Ravi) met 2374 puntjes en, zoals we dat van Kees gewend zijn,
gaf hij mooi partij. Toch was het niet voldoende en moest hij even later het punt aan zijn tegenstander laten.
Mark is 21e geplaatst en speelt zijn eerste grote toernooi in anderhalf jaar. Hij mocht met zwart, tegen JeanPierre van Gemert (1811) een speler die hij al eerder trof. Op het oog een gecompliceerde partij, waarin Mark in
de opening een klein foutje maakte waardoor hij eigenlijk wat minder kwam te staan. Toch zette hij vrij snel de
witte stelling onder druk en was zijn tegenstander steeds net een zetje voor. Dat voordeeltje werd steeds verder
uitgebouwd en Jean-Pierre gaf op toen hij groot materiaal moest gaan geven om niet mat te lopen.
Van Gemert, Jean-Pierre - Timmermans, Mark 0-1 Hogeschool Zeeland 2018 round 01
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 c5 4. c3 Nc6 5. e3 Qb6 6. Qc2 Bf5 7. dxc5 Bxc2 8. cxb6 Bxb1 9. Rxb1 axb6 10. a3 e6
11. Bb5 Be7 12. a4 O-O 13. O-O Ne4 14. Bc7 Bd8 15. Bf4 g5 16. Bg3 h5 17. h3 h4 18. Bh2 f5 19. Rbd1 g4 20.
hxg4 fxg4 21. Ne5 g3 22. Nxc6 bxc6 23. Bxc6 gxf2+ 24. Rxf2 Nxf2 25. Rf1 Bg5 26. Bd6 Bxe3 27. Bxa8 Ng4 0-1
De laatste Dordrecht speler is Roel de Jong. Hij had de pech net de laatste te zijn die in de bovenste helft
bivakkeert. Daardoor moest hij het op het laatste bord opnemen tegen een Chinees met een rating van 0 (!).
Dat is altijd maar afwachten. Er is niets van zo iemand bekend, dus misschien is die inderdaad bijzonder zwak,
of misschien wel helemaal niet. Het werd een moeilijke avond voor Roel met als nare bijkomstigheid dat hij de
avond afsloot met een nederlaag. Nou ja, een valse start zullen we maar zeggen.
Morgen twee ronden. In de tweede ronde speelt Mark tegen Tom Balla (2047), Adri Tegen Henry Flikweert
(1632), Kees tegen Carolin Frank (1565) en Roel tegen Manuel Colsen (1654). Maandag gaat het dan verder
met het verslag.

Update Vlissingen, Ronde 2 en 3
Gepubliceerd: maandag 06 augustus 2018 07:53 | Geschreven door Adri Timmermans | Hits: 69
De zondag van Vlissingen is altijd verreweg de moeilijkste dag. Niet alleen is het toernooi pas net begonnen,
maar de zondag is ook de enige dag waarop 2 ronden moeten worden gespeeld. Veel spelers nemen dan ook
een bye in de tweede of derde ronde. Dan hoef je nog steeds maar een keer. Maar dat is voor watjes....Excuses
voor deze woordkeus, maar dat is nu eenmaal mijn mening.
De echte liefhebbers, die normaal gesproken heen en weer rijden van Dordrecht naar Vlissingen, nemen dan
een hotelletje in de buurt. Maken, na de eerste ronde de bar nog even onveilig, duiken het bed in en slapen
zaterdagmorgen nog even lekker uit om half 12 weer fris en fruitig aan de tweede ronde te beginnen. En dat
hadden Mark, Kees en ik dan ook gedaan. In onze afvaardiging geen watjes.
De tweede ronde heeft nog steeds veel kenmerken van de eerste. Nog steeds zijn de ratingverschillen bijzonder
groot en staat de uitslag al bijna vast. Voor Mark is het de tweede speler die eigenlijk wel in de tas moet, voor
Kees en mijzelf moet de kansloze nul tegen de titelhouders nu in balans gebracht worden tegen op papier
mindere tegenstanders en Roel mag zijn ongelukkige loting van de eerste ronde (de ratingloze chinese gup die,
qua spel, meer weg heeft van een piranha) nu rechtzetten. En inderdaad professor Arpad Elo heeft zijn werk
uitstekend gedaan. Mark versloeg Tom Balla door heel langzaam een drukstelling op te bouwen waaronder Tom,
zonder ook maar zweem van een tegenkans te krijgen, bezweek.
Timmermans, Mark - Balla, Tom 1-0 Zeeland rd 02: 1. e4 c5 2. Ne2 Nc6 3. g3 d5 4. Bg2 Nf6 5. exd5 Nxd5 6. OO e5 7. d3 Be7 8. Nbc3 Nc7 9. f4 exf4 10. Nxf4 O-O 11. Be3 Bd7 12. Qd2 Rc8 13. Rae1 Ne6 14. Nfd5 b6 15. Rf2
Bg5 16. Ne4 Bxe3 17. Qxe3 f6 18. Ref1 Ncd4 19. c3 f5 20. Nd6 f4 21. Nxf4 Nxf4 22. Rxf4 Rxf4 23. Rxf4 1-0
Roel nam revanche en drukte zijn tegenstander rustig maar heel gedecideerd weg. Kees had een jonge Duitse
tegenstander en daar leek de stelling gecompliceerd met tegengestelde rokades en penningen en bezette
diagonalen. Onverschrokken ging Kees de uitdaging aan en veroverde een pion. Nadat de kruitdampen waren
opgetrokken had Kees een paard tegen een loper van zijn tegenstandster, een pion meer en de pionnen konden
niet worden aangevallen. Pas nu bracht Kees zijn koning naar de frontlinie, en daaraan kon niets worden
gedaan. een wanhoop offer leverde niets meer op en Kees kon zijn verdiende punt incasseren.
Zelf kreeg ik een Schots Gambiet te verwerken, maar door de minder gebruikelijke zetvolgorde was ik helemaal
van slag. Ik koos daardoor een andere variant die voor mij helemaal nieuw was. Gelukkig was dat ook het geval
voor mijn tegenstander en na een leuk actief potje, waarin ik eerst een gambiet pion pakte, een paar zetten
later een kwaliteit won en daarna een volle toren, terwijl ik wel continue het mat op f7 moest zien te
voorkomen, mocht ook ik het punt bijschrijven. 100% dus in de tweede ronde. Moe maar voldaan trokken
enkelen van ons, samen met een viertal supporters uit Dordrecht, naar de boulevard om daar te gaan genieten
van een welverdiend diner. De Italiaan Don Giovanni deed zijn best.
De derde ronde beloofde weer een stuk moeilijker te worden, maar ja, zo gaat dat met een Zwitsers toernooi:
als je wint krijg je, in het algemeen een sterkere tegenstander in de volgende ronde om je weer even op je
plaats te zetten!
Net zoals vorig jaar laat de elektronica van het toernooi ons wel een beetje ni de steek. Het duurde echt
ontstellend lang voordat de nieuwe indeling bekend was. Vandaar dat Mark pas laat zag dat hij tegen de 14jarige Onno Elgersma moest aantreden. Onno heeft inmiddels 2171 Elo-punten verzameld en doet mee in de
wereldtop in zijn leeftijdsklasse. In de snelle voorbereiding wist Mark wat hij kon verwachten en dat Onno een
nieuwe variant speelt in het schots. De finesses stonden in een file die Mark helaas niet bij zich had en overigens
ook geen tijd meer voor zou hebben gehad om door te nemen. En inderdaad kwam de gewraakte variant op het
bord. Onno kreeg het beste van het spel, maar heel nauwkeurig manoeuvreren en inschatten van de kansen van
zijn tegenstander wist Mark af te wikkelen naar een gelijkstaand middenspel. Toen Mark remise aanbood werd
dat dan ook geaccepteerd

Elgersma, Onno - Timmermans, Mark ½-½ Hogeschool Zeeland 2018 round 03
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. h4 f6 9. c4 Ba6 10. Rh3 fxe5
11. Bg5 Nf6 12. Re3 O-O-O 13. Nd2 Qf7 14. O-O-O h6 15. Bxf6 gxf6 16. Rf3 Qe6 17. Qe3 c5 18. Ne4 h5 19. Kb1
Bb7 20. Rxf6 Qg4 21. f3 Bxe4+ ½-½
Ik zat tegen Peter Kalisvaart (2090) en kreeg een Goring gambiet op het bord. Lang theorie gevolgd, maar
eenmaal uit de theorie moest een keus worden gemaakt. Aanval of eerst wat voorzichtiger. Ik koos, mijn stijl
getrouw voor het eerste en alhoewel het lang de meest aantrekkelijke keus leek, was het toch eigenlijk niet
helemaal goed. Mijn tegenstander ontweek het matvalletje met paard en loper en wist gebruik te maken van
mijn twee dubbelpionnen. Er kwam uiteindelijk nog een eindspel op het bord van 4 tegen 3 pionnen plus lopers
van gelijke kleur, maar er de pluspion van Peter liep achter elkaar door. Jammer maar wel een ingecalculeerde
nul. Kees kreeg een tegenstander met rating 2066 (Maarten Hoeneveld) en had, het zijn eigen woorden: "niets
in te brengen" en alhoewel ik bekend sta om mijn vaak wat te optimistische kijk op de stellingen van eigen
clubleden, moet ik erkennen dat ik al vanaf de eerste keer dat ik ging kijken er weinig vertrouwen in had. Nu
ook Roel op 50% stond kreeg hij een tegenstander in dezelfde categorie als Kees en ik. Henk Hesse (2137) was
de tegenstander. Hij zetten een gecompliceerde stelling op het bord waarbij wit met zijn loper op g2 de
diagonaal a8-h1 beheerst terwijl hij de damevleugel lamlegt met ver opgerukte pionnen op de a, b en c lijn.
Terwijl Roel moeite had om zijn stukken voorbij de derde rij te brengen werd de druk maar opgebouwd. Hoe het
precies fout ging zag ik net niet, want op het moment dat ik weer een keer langs kwam, had hij net de vlag
gestreken. Deze ronde dus 0,5 uit 4.
De vierde ronde staat voor vandaag op het programma. Voor Kees, Roel en mijzelf is het weer een
gelijkmakende slagbeurt. Kortom, gezien de statistieken zouden we toch eigenlijk wel moeten gaan winnen
vandaag: Roel mag tegen Sybe Terwee, rating 1649 en geen guppy, tenzij Sybe aan een derde jeugd is
begonnen. Kees krijgt een Spaanse tegenstander die luistert naar de ronkende naam Daniel Juan Benyeto 1612
en met zijn 18 jaar het guppiestadium toch wel ontgroeit, ik krijg te maken met de Fransman Francois de Bressy
die met zijn 47 jaar en 1593 ook niet meer tot de aanstormende jeugd mag worden gerekend en Mark krijgt, op
bord 15, wat wederom een live bord is, de Duitser Jeffrey Lopez-Rogas te bestrijden. Jeffrey is een dertiger met
een rating van 2196. Kan het nog duidelijker worden aangetoond dat dit wel echt een internationaal toernooi is?
Onze tegenstanders allemaal uit een ander land: Friesland (:)), Frankrijk, Spanje en Duitsland.
Overigens zijn we allemaal gewaarschuwd. Een 100% score moet mogelijk zijn, maar het is zoooo moeilijk om
dat overwicht aan Elo-punten ook daadwerkelijk overal om te zetten in klinkende punten.
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De vierde ronde. En weer de maximale score voor het viertal uit Dordrecht.
Maar vanzelf ging het zeker niet. Mark was als een van de laatsten bezig van
de hele speelzaal om het punt veilig te stellen. De heftig tegenspartelende
Duitser met Spaanse naam berustte pas in de nederlaag na de even
verrassende als vernietigende slotzet. De partij is zeker het naspelen waard.
En zeker als je bedenkt dat zwart nog 1 seconde op de klok had toen hij 51.
... Da7 uitvoerde. De partij is, tot de volgende ronde vanavond begint, te
zien, en dan door scrollen naar bord 15.
Timmermans, Mark - Lopez-Rojas, Jeffrey 1-0 Hogeschool Zeeland 2018 round 04
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. h4 h6 6. h5 g5 7. Qd2 b5 8. f4 gxf4 9. Bxf4 Nf6 10. Bd3 Ng4 11. Nf3
e5 12. dxe5 dxe5 13. Bg3 c6 14. Nd1 Be6 15. Nf2 Nd7 16. Nxg4 Bxg4 17. Be2 Qe7 18. Nh4 Be6 19. Nf5 Bxf5
20. exf5 Rg8 21. Rd1 Bf8 22. Bh4 f6 23. O-O Nb6 24. Bf3 Kf7 25. Bf2 Qc7 26. Qa5 Rb8 27. Qxa6 Kg7 28. Rd3
Kh8 29. Rfd1 c5 30. Qxb5 Nd5 31. Qc4 Nf4 32. Rd7 Qb6 33. Bh4 Nh3+ 34. Kh2 Ng5 35. Bd5 Rg7 36. Rxg7 Bxg7
37. b3 Qa7 38. Bf2 Bf8 39. a4 Qd7 40. Qg4 Qe8 41. Bc4 Rb7 42. a5 Rg7 43. Qe2 Ne4 44. Be1 Nd6 45. Be6 Qb8
46. Bh4 Be7 47. Qd2 Kh7 48. Ra1 Rg4 49. Ra4 e4 50. Kh3 Rg7 51. a6 Qa7 52. Bg3 Qa8 53. Qd5 Qe8 54. Qd1
Nb5 55. Be1 Nd4 56. a7 Nf3 57. g4 Qb5 58. Bc4 Ng1+ 59. Kg2 Qe8 60. a8=Q Qxh5 61. Qg8+ 1-0

Maar dat is voor later. Kees was als eerste klaar. Hij had niet bijster veel moeite met zijn jonge Spaanse
tegenstander. De jongeman leek met zijn gedachten ergens anders te zitten en verbruikte karrevrachten met
tijd voor heel normale zetten. Het gaf Kees de mogelijkheid om de bijzonder warme speelzaal en even te
ontvluchten om wat frisse lucht te happen. Onder het genot van een sigaartje, dat dan weer wel..... Roel had
een tegenstander, waarvan ik gisteren per ongeluk meldde dat hij uit Friesland kwam. Het naambordje geeft
echter aan hij uit Haarlem komt, maar met een naam als Sybe moet er toch ergens Fries bloed door de aderen
stromen. Roel zette de partij energiek op en overspeelde zijn tegenstander vanuit de opening. Met de dames
van het bord, minstens 1 pion voorsprong en een enorme ontwikkelingsvoorsprong net na de opening zag het er
zonnig uit. Maar toen ik een tijdje later eens langs het bord liep zag ik tot mijn verbazing dat de zwartspeler
weliswaar nog steeds 2 pionnen achter stond en er een witte pion van Roel op promoveren stond, maar dat de
witte koning nog maar een klein paadje had om mat midden op het bord te voorkomen. Als niet-neutrale
toeschouwer hoop je dan maar dat je het toch echt wel goed gezien hebt, want het zal je maar gebeuren....
Daarna begon mijn eigen partij mijn aandacht volledig te vragen en heb ik alleen nog maar later gelezen dat
Roel inderdaad het volle punt heeft behaald. Ikzelf speelde tegen een Fransman, die met zijn zoon in de zomer
wat internationale toernooien afloopt. Zoonlief speelt een stuk hoger en heeft een rating van 2140. Waar
herkende ik dat van....De opening verliep volgens een theoretische lijn waarin wit op de 11e zet een zet speelde
die nog wel in de database voorkomt, maar volgens mij niet als de beste wordt gezien. Ik kreeg een klein
voordeeltje, maar na een regelrechte fout liep dat voordeeltje op naar een volle kwaliteit. En de rest is techniek,
zeggen ze dan. Maar ik moest het wel allemaal zelf uitzoeken... Het werd best nog wel een lange avond, maar
het eindresultaat was wel duidelijk als je de blunders maar thuis laat. Gelukkig was dat deze keer ook het geval.
Mark speelde op een live bord tegen iemand die graag de hippopotamus speelt en na de opening stond Mark
wel heel erg lekker... Veel ontwikkelingsvoorsprong, veel ruimtevoordeel. Een tweede rondje halverwege de
avond toonde twee pluspionnen en 75 procent van het bord was onder controle van Mark. Wat kon er nog fout
gaan. Volgens mij dacht ook Anton de Maertelaere dat, die gisteravond de lange reis had ondernomen om van
het spektakel te genieten en misschien ook wel ons een beetje te steunen! Maar nu begon het snelschaakbeest
in de Duitser te ontwaken en te beginnen met Pd4. Mark moest echt alle aandacht erbij houden om het punt dat
door de toekijkers al geteld was, ook daadwerkelijk binnen te houden. Maar dat lukte!
Vandaag de vijfde ronde, waarin Mark (3,5 uit 4) het op het derde live-bord met zwart mag opnemen tegen de
oud Snelschaak Marathon winnaar en winnaar van het HZ toernooi van vorig jaar: Eduard Iturrizaga uit
Venezuela (2640). Niet echt een makkie...., Ik zelf (2-uit 4) speel tegen de Duitser Frank Ackermann (2009).
Kees, die ook 2 uit 4 heeft, mag het opnemen tegen Theo Gosman (2030) en Roel heeft Sake Jan de Boer
(1503) als tegenstander.
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Voor de meesten van ons was de vijfde ronde er een om de service te
breken, om in Wimbledon termen te blijven. Tegen de verwachting in te
winnen dus. Maar wacht, Wimbledon, dat is buiten en zware fysieke
inspanning... met boven de 35 graden is dat toch echt niet aan te bevelen.
Kan je beter de verkoeling opzoeken van een koelere speelzaal en niet te
veel bewegen. Ik heb altijd al gezegd dat schaken een zomersport is....
Tot nu toe is professor ELO op dreef dit jaar. Van lager gerate spelers wordt
gewonnen, van hoger gerate spelers wordt verloren en zo ging het ook in
deze ronde.
Mark had zich na vier ronden op het podium geworsteld. Maar dat hij nu al meteen tegen de winnaar van vorig
jaar moest was misschien toch net even te veel van het goede. Eduard Iturrizage (2640) is als tweede geplaatst
en had tot nu toe een halfje verloren. Hierdoor trof hij op bord 3 onze Mark. Het werd een moeilijke avond.
Vanuit de opening, waarbij Eduard steeds kleine zetverwisselingen deed, waardoor Mark steeds weer moest
nagaan wat de subtiele verschillen waren, nam Eduard het initiatief. Steeds weer verhoogde hij de druk op
Mark's stelling. Het werd zo'n stelling waarbij de computer aangeeft dat het allemaal best nog wel meevalt
(tussen -0.4 en +0.4), maar je als toeschouwer het gevoel heeft dat het al een stuk minder is. Je kunt moeilijk

aanwijzen waar het mis ging, maar tegen het eind van de reguliere speeltijd stond Mark wel tegen de onderste
lijnen gedrukt. Hij kreeg zelfs ook geen enkele zweem van een tegenkans en verloor uiteindelijk.
Iturrizaga Bonelli, Eduardo - Timmermans, Mark 1-0 Hogeschool Zeeland 2018 round 05
1. c4 e6 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. Nf3 Be7 5. d4 O-O 6. Qc2 b6 7. cxd5 Nxd5 8. O-O Bb7 9. a3 c5 10. dxc5 bxc5
11. Rd1 Nd7 12. e4 N5f6 13. Nc3 Qc8 14. Bf4 Rd8 15. h3 Nb6 16. Re1 Ba6 17. Rad1 Rxd1 18. Rxd1 Nfd7 19. a4
Nf8 20. h4 Qe8 21. a5 Nbd7 22. Bd6 Bxd6 23. Rxd6 Qc8 24. h5 h6 25. Qd2 Bb7 26. g4 Nf6 27. Qf4 Qc7 28. a6
Bc6 29. e5 Nd5 30. Nxd5 exd5 31. g5 Ne6 32. Qf5 Rd8 33. gxh6 gxh6 34. Rxe6 fxe6 35. Qxe6+ Qf7 36. Qxc6
Qxh5 37. Qxc5 d4 38. Qe7 1-0
Een paar borden lager, ergens in het midden van het veld, speelde Roel tegen een speler met rating 1503. Deze
opgave moest te doen zijn en Roel zette zijn partij dan ook solide op. Hij kwam met zwart eigenlijk best wel snel
goed te staan met een mooi aanvalspunt op c3. Met de moed der wanhoop trok zijn tegenstander nog ten
strijde, maar het was slechts schijn en nadat hij een mogelijkheid had laten lopen om de winst technisch wat
lastiger te maken, was het snel gedaan.
Weer een paar borden lager speelde ik tegen een van onze oosterburen, Frank Ackermann die met zijn rating
van 2009 een flinke kluif bleek. Ik wist dat hij de Najdorf speelde en had mij er ook op voorbereid. Het kwam op
het bord maar hij begon eerder aan de opstoot b5-b4 dan ik gewend ben. De meeste spelers wachten daarmee
totdat ze Le7 gespeeld hebben en vaak ook nog tot na de korte rochade. Initieel was mijn reaktie nog correct
met Pd5, maar na Lxd5, exd5, Pb6 moest ik gaan denken. Initieel dacht ik Dxb5, maar na Pfxd5 wist ik niet
waar ik met de dame naar toe moest. vandaar dat ik eerst Lg5 speelde. Dat ging niet echt goed. Na afrul van
een paard en dan Dxb4 kreeg mijn Duitse tegenstander de aanval in de schoot geworden en ik kon er niet veel
meer aan doen. Na nog een keer de sterkste verdediging te hebben gemist ging ik rond zet 23 mat. Maar wat
was nu de fout? Eigenlijk simpel. Op de vraag waar ik naartoe moest met de dame na Pxd5: NERGENS, maar val
met Lxb6 zelf zijn dame aan. Nu kan een algehele afruil volgen waar wit wel iets beter staat! OK, beter deze les
geleerd tegen iemand met 250 punten meer dan met iemand die 250 punten minder heeft!
Het viertal werd compleet gemaakt door Kees, die ook een tegenstander trof met ruim 350 puntjes meer. Aan
zijn stijl verplicht rokeerde Kees lang en zette hij de pionnenketen van de tegenstander zo goed als vast. En
daar zat hem nu net de zwakte in de strategie. Hij kreeg het niet helemaal dicht en zijn tegenstander scheurde
de verdediging aan stukken. Lang bleef er veel materiaal op het bord, maar toen opeens het grote afruilen was
begonnen bleek dat Kees toch twee pionnen minder overhield dan zijn tegenstander en hij had geen materiaal
meer om nog iets van een tegenkans op te zetten. Zo heeft professor Elo wederom gelijk gekregen.
Vandaag alweer de zesde ronde. Mark (3.5 uit 5) speelt, nog steeds op een live-bord tegen wederom een Duitse
tegenstander: Henrik Hesse (2137). Roel (3 uit 5) krijgt, op bord 45 met Hicham Boulahfah (2087) te maken. Ik
krijg mijn favoriete type tegenstander te bestrijden: de 10 (!) jarige chinese Zijie Tang (1519). Waarom kunnen
die kinderen niet gewoon gaan voetballen, in het zwembad van een glijbaan afgaan, of, in zijn geval lekker gaan
ping-pongen.... Roel zijn ervaring uit de eerste ronde staat mij nog vers in het geheugen. Dat 9 jarige chinese
jongentje, zit nu wel met 3,5 uit 5 en een TPR van 2169 op bord 28!
Kees speelt zijn vijfde partij tegen Marcel de Schepper. Met zo'n naam moet het wel een goede Belgische
katholiek zijn. Welnu het eerst klopt, of hij eerst een schietgebed naar Maria doet, voor hij tegen Kees in het
strijdperk treedt weet ik niet. Maar ik zou het doen, want Kees is getergd
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Het werd een zware avond in Vlissingen gisteravond. En dat zagen we toch allemaal niet
echt aankomen. De tropische omstandigheden werden ingeruild voor veel aangenamere
temperaturen. Het was goed toeven op het strand met zo'n 23 graden en een heel fors
zeewindje. De tegenstanders waren allemaal niet echt van het zwaarste kaliber, op die van

Roel na dan en een 3-1 stand, op basis van de ELO-ratings was te verwachten. Het liep echter anders....
Mark speelde, na zijn ingecalculeerde verlies tegen GM Iturrizaga, een partij tegen de jonge Duitser Henrik
Hesse. Deze jongeman had zijn huiswerk goed gedaan, want ondanks het feit dat Mark al lang de Sokolsky (1.
b4) op stal heeft gezet en die slechts spaarzaam gebruikt, ramde Henrik de eerste zetten er a tempo uit. Op zich
geen groot probleem, want Mark kent de opening op zijn duimpje, maar wel een teken aan de wand. Na een
uurtje spelen liep ik langs de borden en bij het bord van Mark beging ik, volgens Jan-Hein Donner, een
doodzonde: Telepathisch gaf ik een enorme fout aan Mark door. Ik dacht een pion-offer te zien, dat, indien
zwart het aannam meteen tot dameverlies zou leiden. Kennelijk was deze gedachte zo sterk, dat Mark hem
opving en het ook uitvoerde. Helaas, foutje... de dame had toch nog een vluchtveld! Weg pion en stelling en
een moeilijke avond om nog te proberen er een remise uit te slepen. Dat lukte niet en, zelfs nadat Mark nog een
pionnetje terugwon, speelde de Duitser het vakkundig uit. Een off-day, het overkomt ons allemaal. Er bestaat
vast ergens een boek met de zes stadia van het verwerken van het verlies van een schaakpartij. Het zal wel
neerkomen op "Balen, uithuilen en vandaag opnieuw beginnen".]
Timmermans, Mark - Hesse, Henrik 0-1 Hogeschool Zeeland 2018 round 06
1. b4 c6 2. Bb2 a5 3. b5 cxb5 4. e4 b4 5. a3 Nf6 6. e5 Nd5 7. axb4 Nxb4 8. c3 N4c6 9. d4 d6 10. exd6 exd6 11.
Bd3 Qg5 12. Bc1 Qxg2 13. Qf3 Qxf3 14. Nxf3 Be7 15. Rg1 g6 16. d5 Ne5 17. Nxe5 dxe5 18. Na3 O-O 19. Nc4
Nd7 20. Rxa5 Rxa5 21. Nxa5 Nc5 22. Bc2 Rd8 23. c4 Bd7 24. Bd2 b6 25. Nc6 Bxc6 26. dxc6 Rc8 27. Ke2 Rxc6
28. Be3 Ne6 29. Kd3 Bc5 30. h4 Bxe3 31. fxe3 e4+ 32. Kc3 b5 33. Bb3 bxc4 34. Bxc4 Ng7 35. Rg4 Nf5 36. Rxe4
Nd6 37. Rf4 Rxc4+ 38. Rxc4 Nxc4 39. Kxc4 Kf8 40. Kd5 Ke7 41. Ke5 f6+ 42. Kd5 h5 43. e4 g5 44. e5 g4 45.
exf6+ Kxf6 46. Ke4 Ke6 47. Kf4 Kd5 48. Ke3 Ke5 49. Kf2 Ke4 50. Kg3 Ke3 51. Kg2 Kf4 0-1
Roel speelde tegen Hichem Boulahfah, een generatie genoot van Mark en trotse bezitter van 2080 rating
punten. Het werd een rustige opzet, waarin beide spelers vooral oppasten niet te ver te gaan. Hicham had wat
druk over de open lijnen in het centrum en Roel moest wat opletten dat de getruckte Hicham geen kwaad kon
aanrichten met wat verscholen dreigingen, maar dat deed Roel vakkundig. Het werd een mooie remise.
Kees trof in Marcel de Schepper een taaie tegenstander die boven zijn 1555 uitsteeg. Tijdens de partij had ik het
gevoel dat Kees wel steeds wat beter stond en dat hij de volle buit zou moeten kunnen binnenhalen, maar toen
ik wat later op de avond langs zijn bord liep stonden de stukken alweer in de beginstand, waren de
naambordjes verdwenen en was van Kees ook geen spoor meer te bekennen. Een blik op de uitslagenlijst leerde
dat de partij in remise was geëindigd en dat Kees waarschijnlijk alweer ergens bij de Wouwses Plantage op weg
terug naar Dordrecht was.
Ikzelf trof het guppie Zijie Tang (zie foto hiernaast), 9 jaar en hij moest op de stoel
klimmen om mijn toren op de achtste rij te kunnen afruilen! Alles waar ik zo'n moeite mee
heb, aan het spelen tegen zo'n tegenstander kwam de hele avond aan de oppervlakte. Toch
moet ik wel eerlijk bekennen dat er echt niets was aan te merken op het gedrag van Zijie.
Hij was rustig, beleefd, was niet tijdens de partij met z'n leeftijdgenootjes aan het
voetballen of smoezen en bleef maar geconcentreerd spelen. Geen hyper agressie op het
bord, maar een hele tamme aangenomen damegambiet. Maar dan wel eentje waarbij hij,
met een simpele zet mijn hele aanvalsopzet neutraliseerde en mij dwong een speltype waar ik altijd moeite mee
heb. Nergens werd de balans echt verstoord en wel steeds meer stukken van het bord. Ach, zolang ik gelijk sta,
heb ik toch kansen met mijn eindspeltechniek. Maar ja, dat is nu wel het zwakste onderdeel van mijn spel. Na
drie uur spelenstonden er nog twee koningen en elk 6 pionnen op het bord en, grootmoedig bood ik remise aan.
Zijie voelde kennelijk aan dat ik het toch niet helemaal vertrouwde, want hij besloot nog even door te spelen.
Waar haalt zo'n knulletje de energie vandaan. Normaal gesproken moet hij allang met zijn teddybeer op twee
oren liggen en dromen van Liren Ding (China's sterkste grootmeester, voor mocht u dat even zijn ontschoten).
En wat was er nog over van de eerbied voor de ouderen, waarover zo hoog wordt opgegeven in China, toen ik
grootmoedig remise aanbood.
Er volgende nog een benauwd halfuurtje, waarin tot tweemaal voor beide spelers een pion in dezelfde zet
promoveerde, was er geen materiaal meer waarmee een van beide spelers nog een blunder kon begaan...
remise dus. Pfoeeeee. Slechts een blauw oog dus.

Nog drie ronden. Mark zal moeten proberen de schade in ELO rating beperkt te houden. Daarvoor zal hij
mogelijk wel drie keer moeten winnen. De eerste van de drie potentiele slachtoffers is een Zweed met de naam
Matts Unander (2010). Mark speelt met zwart. Roel speelt met zwart tegen Maarten Hoeneveld (2066), een
tegenstander waaraan Kees slechts zwarte herinneringen aan heeft uit de derde ronde. Ook tegen Kees speelde
Maarten met wit.
Kees mag zijn weg naar eerherstel vervolgen met een optreden tegen Robert Priemer (een ietwat curieuze
Duitse jongeling) de bijgaande foto geeft misschien aan waarom ik Kees hierbij alle sterkte toewens. Zijn rating
is trouwens 1367. Dat dan weer wel.
Tenslotte tref ik de 62 jarige Theo van der Pol (1664). Om mijn mooie score van vorig jaar te evenaren moet ik
nu wel nog 2 uit 3 gaan halen en helaas voor Theo was ik wel van plan daar vandaag 50 % van binnen te halen
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Het gaat snel, zo'n zomertoernooi. Gisteravond alweer de zevende ronde en
we denderen met z'n allen het laatste rechte stuk naar de finish. De
eindranglijst wordt in deze laatste fase pas echt bepaald. Een nederlaag in
het begin van het toernooi is nog aardig recht te zetten. Daar is het principe
van het "Zwitsers Gambiet" als toernooi strategie op gebaseerd, waarover ik
in een verslag van een ander toernooi al een keertje schreef. Maar een
nederlaag in deze fase luidt een roemloze plek in de rangschikking in.
Mark, Kees en ik kunnen de punten goed gebruiken. Roel is inmiddels goed
op dreef na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen een jonge Chinees met
0 ELO punten, maar die nu wel met TPR van ruim 2100 rondloopt. Op deze eerste echt slechte dag van de
vakantie, met regen en beduidend lagere temperaturen togen wij naar Vlissingen. Het diner werd deze keer niet
op het terras van een strandtent genuttigd, maar in het centrum van de stad bij een pizzeria. Het kletsnatte
terras bood een trieste aanblik en wij gingen lekker warm binnen zitten. De pizza's waren prima en aldus in de
juiste stemming gebracht werd aan de avondklus begonnen. De tegenstander van Mark zette zijn partij rustig
op. Hij probeerde omzichtig zijn stukken naar de juiste velden te spelen en leek met het bezetten van de open
b-lijn ook wel wat te kunnen bereiken. Intussen bouwde Mark aan een flink ruimtevoordeel in het centrum en de
koningsvleugel en met een paar behoedzame manoeuvres werd de dreiging op de b-lijn opgelost. Daarna was
het een kwestie van tijd en won Mark zijn partij. Roel begon nogal onorthodox aan zijn partij en kreeg al na een
zet of 6 een stukoffer om de oren tegen eerst twee en later drie pionnen. Zijn koning was vastgenageld in het
centrum en hij had nog slechts bijzonder weinig ontwikkeld. Een argeloze voorbijganger zou geen stuiver meer
hebben gegeven voor de kansen van Roel, maar een heel directe weg naar mat of groot materiaalwinst was niet
meteen duidelijk. Maar ach, met zo'n stelling moet dat toch wel een keertje komen nietwaar? Voor Roel zat er
niet meer op dan stug verdedigen en steeds maar weer die ene verdedigende zet vinden die het onvermijdelijke
nog even kan uitstellen. Roel had een moeilijke avond, maar om een uur of elf, zat hij nog steeds achter het
bord. En nog steeds in die penibele situatie. Toch moet het frustrerend voor zijn tegenstander zijn geweest.
Uiteindelijk zal Roel goed hebben geslapen vandaag, want het werd remise! Of sliep hij toch slecht, omdat hij
zijn tegenstander zelfs liet ontsnappen toen hij mat in 1 kon geven!!!! Jammer natuurlijk, maar uiteindelijk mag
Roel heel tevreden zijn met het resultaat tegen een speler met een ruime Elo voorsprong.
Kees had er zin in, zeker toen bleek dat de foto van gisteren van zijn tegenstander deze ronde onjuist bleek. Het
was het broertje van.... Geen rechtopstaande foetus houding tegenover hem dus. Desondanks werd hij niet
geïnspireerd tot een fonkelende partij. De zetten volgenden elkaar in rap tempo op en toen ik rondliep omdat
mijn tegenstander over zijn 10e zet nadacht, was Kees al ruim in de tweede kolom van het notatievelletje bezig.
Er werd lustig op losgeruild en om een uurtje of negen waren de heren aan een pionnen-eindspel begonnen. Dit
duurde dan nog even wat langer, maar nadat Kees een klein beetje onder druk kwam werd de vrede al vroeg
getekend.
Halverwege de avond kwam er nog een bezoeker uit de Dordtse regio een kijkje nemen. Victor Koppelaar had
de reis ondernomen om een vleugje van dit spektakel op te snuiven. Hij werd op zijn wenken bediend want ook

de vierde speler (ikzelf) uit het Dordrecht contingent speelde om de winst. Ik had mij voorgenomen nu niet zo
passief te spelen als in de vorige ronde en nam meteen bezit van het centrum. Door wat riskante zetten te
doen, die minder riskant zijn naarmate je meer kunt doorrekenen, ontwikkelde ik mijn stukken en wilde de
aanval gaan inzetten. Helaas mag in dit spel ook de tegenstander af en toe een zet doen en een goed getimede
paardzet gooide roet in het eten. Ik voelde me genoodzaakt wat te ruilen en moest toezien hoe hij in
strategische zin een voordeel opbouwde met het loperpaar tegen twee paarden. Door druk te blijven zetten
meende mijn tegenstander op zijn beurt dat hij een loper tegen een paard moest ruilen. De pionnen stonden
redelijk vast en voor mij op de juiste kleur. Ik besloot dames te ruilen en van met mijn koning de vijandelijke
stelling te gaan aanvallen met de gedacht dat het paard in deze stellingen beter is dan de loper. Het werd nog
een hele worsteling en de klok had al half twaalf geslagen, maar het harde werken werd voor mij beloond,
alhoewel mijn tegenstander daar anders over zal denken.
Nog twee ronden te gaan. Vanavond en dan morgenochtend al meteen aan het eind van de ochtend. Voor de
vaste lezers van dit verslag zal dat betekenen dat er vanavond slechts de uitslagen zullen worden genoteerd,
want na de lange terugreis, een eventuele voorbereiding en morgenochtend weer vroeg op pad om de toeristen
en dagjesmensen, die in deze dagen in drommen richting Zeeland trekken, te slim af te zijn.
Maar eerst de klus vanavond: Mark (4.5 uit 7) speelt weer op een live-bord (nummer 20) tegen Edwyn Mesman
(2154) met wit. Roel(4 uit 7) speelt op bord 46 met wit tegen de Michael Gorny (2062). Kees (3 uit 7) speelt
met wit tegen Sybe Terwee (1649), die eerder dit toernooi al eens de degens met Roel kruiste en ik (3,5 uit 7)
mag het met zwart tegen Johan de Zwart (1982) opnemen op bord.
Op deze plek wil ik toch nog wel even opmerken dat het voor mij ongewoon is om in dit verslag niet ook over de
activiteiten te schrijven van Johan van de Griend en misschien verbaast het ook velen van u dat hij niet
meespeelt. Johan is herstellende van een operatie die hij vlak voor het toernooi onderging. Voor zover ik weet
gaat het verder goed, maar het herstel duurde net iets te lang om op een comfortabele manier aan een
dergelijk zwaar toernooi mee te doen. Beterschap Johan en tot snel.
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Wel effe een verschilletje. Het was vandaag koud, winderig een guur. Maar kennelijk hebben een aantal mensen
dat nodig. Vanavond weer grote verschillen tussen de spelers. Mark had 250 punten meer dan zijn tegenstander
en ook Kees had een kleine 200 punten meer. Roel moest het met 200 punten minder doen en ik legde 150 ELO
punten minder in de schaal. Mark speelde een prima pot: Timmermans, Mark - Mesman, Edwyn 1-0 Zeeland R8.
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 a6 6. c4 e5 7. Nc2 Be6 8. Nc3 Nbd7 9. Be3 Rc8 10. Nd5 Be7 11.
Ncb4 Bxd5 12. cxd5 O-O 13. Qd2 Nh5 14. g3 g6 15. Bh6 Re8 16. Bh3 Bf8 17. Be3 Bg7 18. O-O Rf8 19. Nd3 Rc4
20. Rac1 Rxc1 21. Rxc1 f5 22. Qb4 Ndf6 23. exf5 Nxd5 24. Qc4 Nf6 25. Nb4 Qa5 26. Nxd5 Qxd5 27. fxg6 Qxc4
28. gxh7+ Kh8 29. Rxc4 Nd5 30. Bg5 Kxh7 31. Be6 Kg6 32. h4 1-0
Drukken en zorgen dat er niets te schwindelen viel. Het resultaat was ernaar. Winst. Roel zette zijn partij lekker
aanvallend op en het leek redelijk gelijk op te gaan. Net toen ik naast het bord stond, begon hij aan een
schijnoffer wat een paar zetten later uitmondde in een pion voor. Het leek mij echt wel een goede manoeuvre,
maar ik heb de details verder niet gezien. Korte tijd later zag ik dat het bord leeg was en de partij was
afgelopen. Pas bij navraag begreep ik dat Roel had verloren, maar hoe dat tot stand kwam is mij niet duidelijk
geworden. Ik kreeg zelf een Schots gambiet te verwerken en dat ging eigenlijk prima. Een paar leuke tactische
manoeuvres en ik dacht zelfs een stukje beter te staan. Het zal mijn jeugdige overmoed zijn geweest, plus net
wat mindere keuzes en ik moest vechten als een leeuw om een ver doorgedrongen vrijpion tegen te houden.
Uiteindelijk lukte dat en kon ik trots een mooie remise laten noteren. Als laatste de partij van Kees. Misschien
was het beter geweest als ik die als eerste had behandeld. Kees heeft een hotel geboekt voor deze nacht. Een
verstandige keuze want het wordt morgen weer heel vroeg dag. Maar Kees meende kennelijk dat hij dan ook
wel flink van de tijd in het hotel moet genieten, want hij smeet een aanvalspartij uit een stuk op het bord
waarvan zijn tegenstander nu nog staat bij te komen. En dat bijna zonder tijd te gebruiken.

Morgen de laatste ronde. Mark (5.5 uit 8) speelt op live-bord 14 tegen FM Richard Vedder (2283). Roel (4 uit 8)
kan boven de 50% uitkomen door in de laatste ronde met zwart te winnen van Sitang Wu (1403). Let op, weer
zo'n 12 jarige die met een rating van 1403 die dit toernooi ook al een keertje van Rinus den Hollander (1931)
wist te winnen. Roel is gewaarschuwd. Adri (4 uit 8) mag op bord 56 spelen tegen Maxim leClerq (1968) met
wit. Kees treft Tom Balla(2007) met zwart. Tom verloor in de tweede ronde van Mark.
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De laatste ronde was voor ons allen een hele zware. Na een zware avond
gisteravond, wachtte een terugreis van een uur in slecht weer, een korte
nacht die nog korter werd omdat voorbereiding belangrijker is dan slapen,
een snel ontbijt en wederom een reis van 115 km om weer fris om half
twaalf in de morgen in de startblokken te kunnen staan.
Kees had dat goed bekeken. Gisteravond eventjes vertrouwen tanken door
zijn tegenstander in no-time van het bord te blazen, op tijd naar zijn hotel
in Middelburg en lekker uitgeslapen en nagenietend van een vorstelijk
ontbijt in het Van der Valk hotel in Middelburg kwam hij net op tijd aan
voor zijn partij.
De tegenstand was vandaag ook niet mals: Mark kreeg Richard Vedder,
een FM met een rating van 2285. Kees had een ruime 2000 speler te
verwerken, ik kreeg Maxim le Clercq (nee, geen familie van "it is I, le
Clercq") op de koffie. Maxim heeft een rating van 1968. Roel had op
papier een wat makkelijkere tegenstander. Tenminste als je naar de rating
kijkt: 1403. Maar de naam Wu en de leeftijd :12 jaar, doet iedereen
sidderen. Mark moest, om ongeveer op zijn rating te blijven, echt winnen.
Zo zie je hoe moeilijk het is om zo'n hoge rating waar te maken. Een nederlaag tegen Iturrizaga, die later
gedeeld toernooiwinnaar werd is ingecalculeerd, een echte bok in de partij daarna tegen de Duitser Hesse
(2137) met de nederlaag en je moet daarna nog 3 uit 3 halen tegen spelers met respectievelijk 2010, 2154 en
2284 om het ELO-verlies beperkt te houden tot 2 FIDE punten.
Het lukte Mark in grootse stijl. Met name zijn partij in de laatste ronde is een heel mooie winstpartij op een
sterke Meesterklasse speler (zie Partij Vedder, Richard - Timmermans, Mark 0-1 Hogeschool Zeeland 2018 r 09)
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 d6 6. e3 O-O 7. Bd3 c5 8. Nf3 Nc6 9. O-O b6 10. d5 Ne7 11.
e4 e5 12. Bg5 Ng6 13. Nh4 h6 14. Nxg6 fxg6 15. Bd2 Nh5 16. g3 Bh3 17. Re1 Qd7 18. Bf1 Rf7 19. Bg2 Raf8 20.
Rf1 Nf6 21. Qc2 Nh5 22. Qd1 Bxg2 23. Kxg2 Rf3 24. a4 Qg4 25. Qc2 g5 26. Rae1 Nf6 27. h3 Qh5 28. Be3 g4
29. h4 Qg6 30. Bc1 Nh5 31. Be3 Nf6 32. Bc1 Nh5 33. Be3 Qf6 34. Qe2 Nf4+ 35. Bxf4 exf4 36. e5 dxe5 37. Qxe5
Qxe5 38. Rxe5 fxg3 39. Re3 Rxf2+ 40. Rxf2 gxf2 41. Kf1 h5 42. d6 Rd8 43. Rd3 Kf7 44. Kxf2 Ke6 45. Rd5 g6
46. Rg5 Rg8 47. Rd5 Kd7 48. a5 Rf8+ 49. Ke3 Rf6 50. axb6 axb6 51. Ke4 Rxd6 52. Rg5 Re6+ 53. Kd5 Rf6 54.
Ke4 Ke7 0-1
Ik speelde met wit een spannende Siciliaanse partij waarbij de kansen heen en weer schommelden. Een
schaakcomputer van een onbekend merk beloonde dan weer zwart met een score van +2 en dan weer wit met
een score van +3. De eerste zet na de 40e gaf ik de mooi opgezette aanval over de h-lijn plotseling uit handen
en kroop mijn tegenstander als een slangenmens langs alle gevaren. Hij bleef er een pion mee voor. Net tot rust
gekomen, nu hij uit de moeilijkheden was, ontglipte hem weer een foutje, waardoor ik met een petit
combination mijn achterstand van 1 pion kon gelijktrekken. Meteen bood ik remise aan. Achteraf gezien had ik
het misschien nog moeten proberen, maar vermoedelijk was de materiaalverhouding zodanig (4 pionnen met
paard tegen 4 pionnen met paard) dat het toch wel remise zou worden. En we waren al bijna de laatste spelers
die in de speelzaal bezig waren. Daarbij kwam, dat ik al heel blij met remise was. Het eindresultaat is 4.5 uit 9
met een TPR de zo goed als gelijk is aan mijn rating. Jammer dat ik mijn prestatie van vorig jaar (5 uit 9) niet
kon evenaren, maar ik ben niet ontevreden met het spel.
Misschien zijn die zware omstandigheden wel goed voor een schaker. Het luxe leventje waarop Kees zichzelf had
getrakteerd had hem misschien wat weker gemaakt dan anders. Na de eerste paar zetten leek er nog weinig

aan de hand, maar elke keer als ik bij zijn bord ging kijken was het toch weer net ietsjes minder geworden. Het
formidabele centrum van Tom Balla zag er op een gegeven moment wel heel dreigend uit en toen ik een half
uurtje later nog een keer wilde gaan kijken waren beide spelers al in de bus naar huis met een nul voor Kees.
Het eindresultaat van een week hard schaken is dat ook Kees zo goed als op zijn ELO rating heeft gepresteerd.
Tja, soms vraag je je af waar je het dan toch ook alweer voor doet.
Voor zover ik weet was dit de eerste keer dat Roel dit toernooi speelde. Afgezien van de eerste ronde en de
laatste ronde, waarin hij als toernooivulling mocht dienen voor de spelertjes van het open Chinese
jeugdkampioenschap dat werd gehouden tussen 4 en 11 augustus in Vlissingen Nederland, speelde hij een goed
toernooi. Vandaag, in de laatste ronde, was Sitang Wu echter te sterk. Hij speelde twee mooie remises tegen
2050+ spelers, maar moest het onderspit delven tegen de twee Chinese jeugdspelertjes.
Het is opvallend dat de drie ratingprijzen in de laagste groep (tot 1600) alle drie gingen naar Chinese spelers
van 12 jaar of jonger. Ik ben er nog niet achter wat mij nu zo hindert. Maar dit jaar waren er ruim 30 spelers
van beneden de 14 jaar op een toernooi van 250 spelers. De meeste een stuk sterker dan hun rating doet
vermoeden. Een aspect is dat schaken is voor mij ook een beetje communiceren met je tegenstander. Achteraf
wat analyseren en horen wat er door iemand heen ging toen jij dit of dat deed. Dat ontbreekt. Plus natuurlijk
het onstellende machteloze gevoel als je kansloos door zo'n klein opdondertje van het bord wordt geschopt....
Maar ja, dan moet je maar beter spelen.
Toch, als je ze zo op een rijtje ziet, is het toch ook wel weet bijzonder, nietwaar?
Mark: Plek 19 (gedeelde 11e-19e) van 242: 6.5 pt / Adri: Plek 119 (gedeelde 106e-136e) : 4.5 pt
Roel: Plek 142 (gedeelde 137e-168e) : 4.0 pt

/ Kees: Plek 152 (gedeelde 137e-168e) : 4.0 pt

===============================================

Lennard goed op dreef in Tabor
Gepubliceerd: dinsdag 07 augustus 2018 12:01 | Geschreven door Adri Timmermans | Afdrukken | Hits: 23
In het 9 rondige toernooi van Tabor in Tsjechie, heeft Lennard een prima prestatie geleverd. Hij bleef
ongeslagen, haalde 6.5 uit 9 (4 keer winst en 5 keer remise) waarmee hij net een halfje achterbleef bij de drie
gedeelde winnaars van het toernooi. Het resulteerde in de gedeelde 4e-9e plek. Hij trof 3 IMs. Het toernooi
maakt deel uit van een hele groep van toernooien die samen een Grand Prix circuit vormen in Tsjechië en, ik
meen, ook in Slowakije. Lennard was 10e geplaatst van de 100 deelnemers. Samen met Hans van
Nieuwenhuizen proberen ze al meerdere jaren hun geluk in de zomermaanden in dit toernooi. Ook Hans deed
het prima met 5,5 uit 9 bezette hij de 17e t/m 27e plek. Ik hoop dat Lennard later nog een mooi verslagje voor
de site heeft. Liefst met foto's!
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Schoolschaken (Dordt Centraal)
DORDRECHT – In de Schoolsport-serie van Dordt Sport werd er woensdagmiddag geschaakt in de kantine
van DeetosSnel in Crabbehof. Schaakclub Dordrecht tekende voor de organisatie van het evenement voor
basisscholieren uit de groepen 3 tot en met 8.

School schaak toernooi succes
Gepubliceerd: donderdag 22 november 2018
20:01 | Geschreven door Ton Slagboom | E-mail | Hits: 57
Afgelopen woensdagmiddag stroomde de kantine van
Deetos om een uur of 1 vol met zo'n 70 kinderen en vele
ouders / begeleiders. In tegenstelling tot vorige jaren was
Schaakclub Dordrecht, en specifiek de Jeugdleiding,
verantwoordelijk voor de organisatie. Daarbij werden ze
voortreffelijk bijgestaan door het Sportbedrijf van de
Gemeente en een fiks aantal stagiaires van Da Vinci.
Nieuw was ook het plaatsen van een laptop met groot
scherm, waarop de Jeugd naar hartenlust 'Lichess.org'
kon spelen. En dat hadden ze thuis zo te zien meer
gedaan. De media hadden ruim voldoende belangstelling
zoals blijkt uit de voorpagina Stem van Dordt en sites als
www.dordtcentraal.nl, www.dordrecht.net. RTV Dordrecht
was er ook; leuk om terug te kijken....

Het tv fragment inclusief interview met onze Externe Jeugd coördinator Wouter de Bruin is terug te
vinden op: https://youtu.be/tcO-zfp58OU

winnaars

==

Martijn
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Dordtse Schaker in Pictura: maandag 19 november 2018 14:06 |

Ton Slagboom |Hits: 83

Schaken en kunst. Een onuitputtelijke bron
van verschillende inzichten. Sinds afgelopen
weekend hangt in Pictura een portret van een
clublid van ons, geschilderd door Mignon
Nusterling. Dit is gedaan in het kader van 400
jaar Synode, waarvoor 100 min of meer
bekende Dordtenaren uitgenodigd zijn.
Wie het is? Voor sommigen wellicht al te
raden, maar nog beter is om zelf te gaan
kijken... Dat kan dus in Pictura, Voorstraat
190 tot Zaterdag 16 December. Geopend
dinsdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.
Het is druk deze week met allerlei
schaakactiviteiten. Vanavond mochten we al
20 gasten uit het Rotterdamse verwelkomen,
waardoor het in de eigen Crabbehoeve
wederom extra gezellig was met allerlei oude
bekenden erbij. De rest van de week is ook
nog volop te doen in het Dordtse; het zou er
in principe voor de die hard schaakfan /
supporter van onze club als volgt uit kunnen
zien:
* Woensdagmiddag: Deetoskantine (vlakbij
de Crabbehoeve dus) het jaarlijkse
Schoolschaak toernooi, nu gecoördineerd
door SCD / Wouter de Bruin.
* Donderdagochtend: Klockelaer kopje koffie of eventueel meedoen met zo'n 35 zogenaamde 'senioren
schakers', waaronder ons erelid Gert Zwartjes.
* Donderdagavond: Sliedrecht de Havik het regiotreffen tussen de vlaggeschepen van Sliedrecht en
Dordrecht in de RSB, met zeer ruime bierkeuze....
* Vrijdagmiddag: Pictura om aldaar de portretten van 400 jaar Synode te bezichtigen, waarover eerder al een
stukje is verschenen. Ra ra, wie is het ??
* Zaterdagmiddag: Crabbehoeve, voor het eerst 2 teams spelend in de KNSB, tesamen in de grote zaal onder
leiding van WL Anton de Maertelaere.
* Zaterdagavond: Kunstmin Buddingh' Poets met tevens aandacht voor de schaker Kees Buddingh', memorabel
lid van Schaakclub Dordrecht geweest.
NB: VOLGENDE DIGIBLAD aandacht voor Historie en met name onze fusies, geschreven door Hans Berrevoets !

SCHEFFERSPLEIN ….het is gelukt !!!
28sep Dordrecht ‘Chess-City’?
DORDRECHT - Gaandeweg is Dordrecht zich aan het
ontwikkelen tot, om met de woorden van AD columnist
Kees Thies te spreken, ‘Chess-City’.
Niet alleen beperkt het schaken zich tot de schaakclubs
‘Dordrecht’ en ‘De Willige Dame’ in de avonduren. Voor
senioren is de ‘Klockelaer’ inmiddels op
donderdagmorgen bijna te klein geworden. Ook in de
Dordtse wijken worden in de bibliotheken,
verzorgingshuizen en buurtcentra de mogelijkheden om
te schaken steeds uitgebreider door middel van onder
andere de Schaakinloop-uren.
Tevens is de Jeugd ‘booming’ met het schaken, uiteraard
op hun scholen, maar in November ook op twee grote
toernooien.

Als klap op de vuurpijl is in September het grote buitenschaakspel op het Scheffersplein geopend,
gerealiseerd met steun van de Gemeente Dordrecht, de Horeca en het Sportbedrijf.
De Drone foto (bron: Cornell Roverts) is van de wekelijkse woensdagmiddag. dronefotoschefferspleinschaken

6. DIVERSEN
ZOVEELSTE BLUNDER…
En ja hoor, het is weer eens zo ver. Deze keer dit jaar nog
gezien op TV: Let op de positie van het bord en dan met
name de zwarte kleur rechtsonder. Het is om moedeloos van
te worden. Hoe zou Prof. Scherder dit menselijke gekronkel
van het brein verklaren?

Wie ziet nog meer schaakeigenaardigheden?

= voormalige prijzen, bij Opnieuw & Co.!

== Pure Historie: Marinus van Heesen schaakt
nog steeds wekelijks in de Bron, Stadpolders op
96-jarige leeftijd!! Hij is een laatbloeier, pas
begonnen met zijn pensioen (dus toch al dik 30
jaar spelend…) en het ultieme bewijs dat schaken
het brein actief houdt! Marinus heeft zo’n 8 jaar
geleden nog op de Klockelaer gespeeld. Daar is na
zijn vertrek Jan ’t Hart de nieuwe nestor geworden.
In het volgende Digiblad hopen we een interview
met Marinus te kunnen plaatsen tesamen met een fraai overzicht van onze historicus Hans Berrevoets!

