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Bestuur SCD 

 

Arend van Grootheest – voorzitter 

Teus Slotboom   - secretaris  

Ben Sitton    - penningmeester  

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Hans den Boer   - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct   

   

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen   - jeugd coördinator 

Wouter de Bruin          - externe jeugd  

John v.d. Laar    - wedstrijdleider 

Anton de Maertelaere  - wedstrijdleider 

Adri Timmermans   - webmaster 

 

ERELEDEN: LEO JANSEN, PETER V.D. LAARS, ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES 
 

Teamcaptains: KNSB-1:Adri Timmermans, 2:Kees v. ’t Hoff 

RSB-1:Cor Oliemans, 2.Xander van Doorn, 3.John van de Laar, 

4.Otto van Haren, 5.Hans Boersma 4-tallen V1. Teus Slotboom  

V2. Hans Boersma Totaal 11 Teams, incl. 2 bekerteams. 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 95 leden, waarvan 75 

senior leden en 20 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, Snel & Rapid 
2. Externe Competitie : Verlag KNSB - RSB 4 & 8 tallen / beker(s) 
3. Toernooien : Watertoren, Sliedrecht, RSB, Oliebollen (Mark!) 
4. Jeugd : Schoolschaak toernooi, Pentachess, de Horizon. 
5. Media/Diversen: Stadsbibliotheek, Themadag, Cultuur etc. 
 
Info /stukken etc. kan gemaild worden aan: tslagboom@kpnmail.nl 

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 
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0. Voorwoord: “Praatje van de voorzitter” 

 

Het jaar 2019 is alweer voorbij en tijdens de stilte rond de kerstdagen kwam het bericht dat de alom bekende 
jazzliefhebber en nachtburgemeester van Rotterdam was heengegaan. Ik zocht naar een relatie tussen schaken 
en Jules maar kwam 
niet verder dan een 
stukje uit een artikel 
van Niels Markus in 
Trouw van ruim vijf 
jaar terug: 
 
Daarbij vroeg ik mij af of één van onze leden enige gelijkenis vertoonde met deze bijzondere man. 
Dat zou dan iemand moeten zijn die de volgende eigenschappen vertoont: 

- Hij is goed van de tongriem gesneden  
- Hij is full speed in alles wat hij doet 
- Hij heeft een slank postuur 
- Hij draagt regelmatig een zonnebril 
- Hij staat graag in de buurt van een bar 
- Hij gaat door tot in de kleine uurtjes  Hij…………… Opeens wist ik het, dat kon er maar één zijn..…….…...   

 
Intussen zijn we vol goede moed het nieuwe jaar begonnen, ja ook al op het schaakbord. De eerste clubavond 
met twee externe wedstrijden zorgde gelijk voor een volle bak in de Crabbehoeve. 
Na elkaar alle beste wensen voor een gezond nieuw jaar te hebben gegeven barstte de strijd weer los. Maar 
gelukkig voor velen was het ook geen straf het slot van de avond gezellig samen af te sluiten. 
 
De vereniging heeft ook voor 2020 naast de clubavonden weer activiteiten in petto. Een grote groep gaat het 
schaken (en waarschijnlijk ook wel enig barbezoek) uitproberen in zusterstad Varna aan de Zwarte Zee.  
Er wordt nagedacht door de commissie voor een passend 800 jaar schaaktoernooi en ook voor het stimuleren 
van schaken op scholen, wijkcentra en verzorgingshuizen is het bestuur actiever dan ooit. 
Ik wens u allen een mooi schaak jaar.  

Speciaal voor de Varnagangers : Здрави двайсет и две  Arend van Grootheest, 11-01-20 

 

 
 
Aftredend secretaris JanWillem ontvangt Dordtse puzzle, rest hun prijzen van de interne. 

Een bar is om tegenaan te staan. "Heb ik altijd het liefst gedaan, tegen de bar 

staan." Nippend aan zijn gin tonic poseert Jules Deelder, als altijd in Italiaans 

maatpak, in café Ari in Rotterdam-West. Als de fotograaf vraagt of de bijna-

zeventiger achter een schaakbord in het café wil zitten, krijgt die snedig 

antwoord. "Schaken? Dat heb ik nooit gedaan. Pleurt op met je schaakbord." 



WE GAAN NAAR VARNA: donderdag 7 mei 2020 t/m zondag 10 mei 2020 !!! 

Al tijdens de zeer geslaagde schaakreis naar Hastings in 2018 (met liefst 21 man) werden ideeën 

geopperd om ook een andere partnerstad van Dordrecht te gaan bezoeken. Het bestuur van onze club 

heeft die ideeën serieus opgepikt en contacten gelegd met de schaakvereniging in Varna (Bulgarije).  

 

Aldaar is in 1962 de Olympiade gehouden, 

gewonnen door de ‘Soviet Union’ met team: 

Nederland werd bijna laatste, maar Jan-Hein Donner won wel van de toen 19 jarige Robert Fischer: 

 
 

Varna heeft zeer enthousiast gereageerd op ons idee. Intussen is samen met die club een concreet plan 

uitgewerkt voor een schaakuitwisseling van 7 tot 10 mei 2020. De Bulgaarse organisatie stelt voor om 

vrijdagavond / zaterdagmiddag snel- en rapidschaak tegen elkaar te spelen, een uitstekend plan lijkt 

ons. Op de vrijdag staat, voor de liefhebbers althans, een georganiseerd stadsbezoek gepland. 

 

Er zal gevlogen worden vanaf Eindhoven met een directe vlucht op donderdagmiddag en terug op 

zondagmiddag, zodat de werkenden onder ons s’avonds op tijd thuis zijn om hun verslag te doen…. 

Wij schatten dat we met ca. 18 spelers zullen gaan. Wie nog interesse heeft: snel overmaken naar Ben! 

 

Met vriendelijke groet, Jan Willem Versloot / Ton Slagboom, 

Reiscomite Varna Schaakuitwisseling 

 

 

1.e4c62.d4d53.Nc3dxe44.Nxe4Bf55.Ng3Bg66.h4h67.Nf3Nd78.Bd3Bxd39.Qxd3e610

.Bf4Qa5+11.Bd2Qc712.c4Ngf613.Bc3a514.O-OBd615.Ne4Nxe416.Qxe4O-

O17.d5Rfe818.dxc6bxc619.Rad1Bf820.Nd4Ra621.Nf5Nc522.Qe3Na423.Be5Qa724.

Nxh6+gxh625.Rd4f526.Rfd1Nc527.Rd8Qf728.Rxe8Qxe829.Bd4Ne430.f3e531.fxe4e

xd432.Qg3+Bg733.exf5Qe3+34.Qxe3dxe335.Rd8+Kf736.Rd7+Kf637.g4Bf838.Kg2Bc

539.Rh7Ke540.Kf3Kd441.Rxh6Rb642.b3a443.Re6axb344.axb3Kd345.g5 0-1

Botvinnik, Petrosian, Spassky, Keres, Geller, Tal 31½

Art Deco Hotel Odessos 8,1 Locatie 9,6 € 1.150 Erg goed

zeer goede prijs/kwaliteitverhouding (prijs, aantal sterren, beoordelingsscore en faciliteiten).

3-sterrenhotel  Veel voordeel 3 nachten, 20 volwassenen GRATIS annuleren

Varna City-Centre, Varna  Toon op kaart  900 m van het centrum 704 beoordelingen

Aanbevolen voor 20 volwassenen 10 × Tweepersoonskamer met 2 eenpersoonsbedden 



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

 

Kroongroep 
Published: Wednesday, 18 September 2019 13:00 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 290 

Alweer voor het 7e seizoen start IWL Henk op 1 oktober de 1e ronde van de Kroongroep, lekker vroeg dit 

seizoen mede dankzij enkele verbeterpunten die op de ALV door goed meedenkende leden zijn aangedragen. Er 

zijn door een paar afmeldingen nu 2 debutanten: Xander van Doorn & Sander Vogelesang. 

In die 7 jaar (zie overzicht in laatste Digiblad) zijn ze daarmee 
deelnemers 25 en 26. Het absolute topkwartet (bende van 4, 

zouden sommigen zeggen.....) is er ook weer bij. Zij zijn de 

enige met totaal (dik) boven de 50%. Jacques Hennekes en 

Joop de Jong hopen dat ook te halen: 4,5 uit 7 is dan hun doel! 

Grappig is dat daar tussen in 3 oud-leden met exact 50% 
bivakkeren in deze 'Adelaarskalender': Wijnand den Dekker, 

Dirk Pulles en Melvin Holwijn. Allen een prettige competitie. 

 
OVERZICHT INTERNE 
We prijzen ons gelukkig met maar liefst 65 

actieve deelnemers in onze interne competitie.  
 
Hiernaast staat de stand in de KG met 

Mark natuurlijk als grote favoriet==➔ 
 

De interne is op verzoek van de leden op de 
ALV weer terug naar 3 groepen. De koplopers 

daarvan zijn allen ‘oude bekenden’, namelijk  
 

Piet Pluymert,  
Henk Timmermans & 
Jaimy Soeterbroek. 

 
(Onze IWL Henk nu met ELO 
zelfs even boven broer Adri!) 

 

De 3 Winst & Verlies leiders: 
 
Laurens Jiskoot, 
Peter Schot, 
Jaimy Soeterbroek. 
 
Prima terugkeer van Laurens 
Peter & Jaimy blijven stijgen! 

 
Foto hiernaast kersvers lid 

Karsten Rudorf bezig 

zijn schaakkennis te 

vergroten in de Stadsbieb, 

met groot enthousiasme> 

 

NR 7e jaar KG 2014-2020 Punt Partij   % 
 

Mark Timmermans 54,0 60 90% 

2 Rene Krul 26,5 40 66% 

3 Lennard den Boer 38,5 60 64% 

4 Rik de Wilde 37,0 59 63% 

8 Jacques Hennekes 23,5 49 48% 

9 Joop de Jong 13,0 28 46% 

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 Boer, L. den (Lennard) 
 

. . . . . 1 1 2 

  Timmermans, M. (Mark) . 
 

. 1 . 1 . . 2 

3 Wilde, R. de (Rik) . . 
 

. 1 0,5 . . 1,5 

4 Vogelesang, S. (Sander) . 0 . 
 

. . 1 . 1 

  Jong, J. de (Joop) . . 0 . 
 

. . 1 1 

6 Krul, R. (Rene) . 0 0,5 . . 
 

. . 0,5 

7 Doorn, X. van (Xander) 0 . . 0 . . 
 

. 0 

  Hennekes, J. (Jacques) 0 . . . 0 . . 
 

0 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/592-kroongroep-2
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/592-kroongroep-2?tmpl=component&print=1&layout=default
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SNELSCHAAK EINDSTAND & UITSLAGEN 

 
Tweede ronde snel/rapid 
Published: Wednesday, 04 December 2019 17:53 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 1 

Gisteravond waren er 23 deelnemers, gemiddelde opkomst; debet daaraan bleek gedeeltelijk het beruchte 

snelschaakweekend bij ome Henk in Frankrijk. 

Winnaars werden Lennard den Boer (op SB miniem voor Jacques Hennekes) bij het snel en (alweer) Ton 

Hobe bij het rapid, die daarmee nadrukkelijk de titelkandidaat nr. 1 is geworden.... 

De rode lantaarn bij de rapidders was voor nieuwste lid Karsten. 

Zijn punten zijn nu echter omgekeerd evenredig aan zijn 
enthousiasme. Vandaag troffen we hem aan in de Centrale 

Bibiotheek, flink aan het oefenen; ongetwijfeld gaat men dat 

binnenkort op de club merken! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e ronde snel / rapid 
Published: Thursday, 24 October 2019 15:27 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 149 

Op de eerste 1e 
ronde kwamen 22 

snelle jongens af. 

Dat had iets meer 
kunnen zijn als 

het 1e bekerteam 
KNSB niet thuis 

gespeeld had. 

Helaas kan het 
door de drukke 

programmering 
niet anders. EWL 

Hans heeft er de 

handen aan vol.  

Winnaars 

werden Piet 

Pluymert (hoeveel titels heeft die nu eigenlijk op zak?), die alleen van Cor Oliemans verloor, en Ton Hobe. 

Ton blijkt een geduchte rapidder, zeker gezien de niet kinderachtige tegenstand. Hij verloor alleen van erelid 

Gert Zwartjes, die misschien met zijn hoofd al bij de voorbereiding van de jaarlijkse 'Klockelaer lunch' was.... 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/616-tweede-ronde-snel-rapid
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http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/616-tweede-ronde-snel-rapid?task=article.edit&a_id=616&return=aHR0cDovL3NjaGFha2NsdWItZG9yZHJlY2h0Lm5sL2luZGV4LnBocC82MTYtdHdlZWRlLXJvbmRlLXNuZWwtcmFwaWQ=
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/601-1e-ronde-snel-rapid
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2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer) 

 
 

Halverwege……. 
Published: Saturday, 04 January 2020 13:01 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 12 

Halverwege het seizoen voor de externe competities is het van belang om terug te kijken op de prestaties van 

onze teams in de diverse competities. Waar liggen de kansen op een kampioenschap, handhaving of het 

voorkomen van degradatie. 

KNSB beker: Na een mooie overwinning in de 1e ronde tegen Schaakmat Westland moest ons team in de 

2e ronde het hoofd buigen voor Leiderdorp. 

RSB beker: In de 1e ronde werd met enig fortuin gewonnen van Fianchetto/HZP Schiedam. In de 2e ronde 

werd na een spannende wedstrijd tegen Charlois Europoort, die gelijk eindigde, verloren met het snelschaken. 

René Krul leverde een mooie prestatie door Julian van Overdam, rating 2410, te verslaan. 

KNSB 1: Na 4 wedstrijden staat het team in de middenmoot van de 2e klasse D. In deze sterke klasse zijn de 

teams aan elkaar gewaagd maar er liggen voldoende kansen voor handhaving. 

KNSB 2: Na 3 gewonnen wedstrijden is het team de trotse koploper in de 5e klasse F. Een kampioenschap en 

daarmee de terugkeer in de 4e klasse is mogelijk. Het team moet waakzaam zijn voor onderschatting van de 

tegenstanders. In de 3e ronde ging het bijna mis tegen de Oude Toren 1. 

RSB 1: Na 4 ronden staat het team op de 2e plaats in de hoofdklasse met 3 overwinningen en 1 nederlaag. 
Het lijkt er op dat deze nederlaag, in de 1e ronde tegen Spijkenisse, het team het kampioenschap kost. Maar 

denkend aan het vorig seizoen kunnen er nog verrassende dingen gebeuren. 

RSB 2: Een gedeelde 2e plaats na 3 wedstrijden in de klasse 1 B. Ook hier is nog van alles mogelijk. Een 

aantal teams is aan elkaar gewaagd en zullen voor een spannend slot van deze competitie gaan zorgen. 

RSB 3: Na een spectaculaire handhaving in de 1e klasse in het vorige seizoen staat het team na 3 wedstrijden 
op de 6e plaats in de klasse 1 A. Met een heel belangrijke overwinning , tegen WSV 1, op zak liggen er 

voldoende kansen voor handhaving in deze klasse. 

RSB 4: Ook dit team wist zich vorig seizoen uiterst knap te handhaven in de 2e klasse. Na 4 wedstrijden staat 

het team op de 7e plaats in de klasse 2 A. Ook hier zijn er nog voldoende kansen op handhaving. Aan de 

strijdlust van het team zal het niet liggen. 

RSB 5: Op voorspraak van de extern wedstrijdleider van SCD is dit team ingedeeld in de 3e klasse in plaats van 

de 2e klasse. Kennelijk heeft deze beslissing het team in het hart geraakt! “Als we niet in de 2e klasse mogen 
spelen regelen we het zelf wel” lijkt de slogan van dit team te zijn geworden. Na 3 wedstrijden koploper in de 

3e klasse B. 

Wat betreft de viertallen is er nog weinig te zeggen. Het 1e viertal heeft 1 wedstrijd gespeeld, en gewonnen , in 

divisie 1 A. Het 2e viertal heeft 2 wedstrijden gespeeld, 1 gewonnen en 1 verloren, in divisie 2B. 

Samenvattend gaat het best goed met de teams in de externe competities. Voldoende kansen om het seizoen 
succesvol af te sluiten. Het nieuwe jaar begint direct goed, op 7 januari, met thuiswedstrijden van RSB 3 en RSB 

5. Iedereen veel succes en spelvreugde toegewenst! 

Hans den Boer, wedstrijdleider extern. 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/623-halverwege
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KNSB - Dordrecht 1 (2e klas)  

 
D1 speelt gelijkt tegen "de Combinatie" 
Published: Sunday, 24 November 2019 18:12 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 11 

Een wedstrijd met twee gezichten.... 

Deze derde wedstrijd van het eerste team in de KNSB-competitie was 

belangrijk. De tweede klasse is een heel zware klasse met erg veel heel 

sterke teams. De meeste teams hebben spelers van 2200+ of zelfs 2300+ 
spelers aan de eerste borden en veel teams hebben ook een breed 

middenrif. Soms zitten er in de staart nog wat mogelijkheden, vooral als 
er invallers nodig zijn. Dat geldt overigens ook precies hetzelfde voor ons en aangezien we deze keer op volle 

sterkte kon aantreden en we een team troffen dat op papier niet tot de sterksten behoorden, hadden we goede 

hoop. 

Zelf kon ik mijn taken als teamleider niet vanaf het allereerste begin uitoefenen omdat ik, net als vorig jaar rond 

deze tijd, mijn taken als hulp Sinterklaas bij mijn bedrijf, niet kon verzaken. Maar toen ik om kwart over een de 

Crabbehoeve binnenliep, was iedereen al in diep gepeins verzonken. 

De eerste verrassing was de opstelling van onze tegenstanders. Zij hadden een tactische opstelling gekozen. De 
borden 1 t/m 4 waren 2 borden gezakt, bord 5 en 6 naar de topborden geschoven en de opstelling van 7 en 8 

was zoals verwacht. 

Na een half uurtje ging ik eens rondlopen en wat ik zag beviel mij wel. De meeste borden stonden redelijk in 
evenwicht, maar vooral Mark stond al vrij snel heel lekker op het eerste bord. Goede voorbereiding van Roland 

zorgde ervoor dat hij nu eens bij de snelsten hoorden als het gaat om de eerst 15 zetten. Plus dat hij de stelling 
al op het bord had gehad en ook nog eens gemakkelijk stond. Piet speelde een klassieke Leeuw met de twee 

paarden op de koningsstelling gericht en de pionnenstorm. Staat dat goed, of niet, daarover kan je van mening 

verschillen. In ieder geval heeft Piet hier veel ervaring mee en dat telt heel erg zwaar. Een juiste openingskeus 
van Piet dus. Bij Rik waren al snel de dames van het bord en ook nog wat lichte stukken. Toch had Rik al vroeg 

een klein voordeeltje te pakken. 

Lennard stond duidelijk veel meer onder druk. Wel een pionnetje gesnaaid, maar ook veel stukken op zijn 

koningsstelling gericht en hij kon maar moeilijk zijn stukken ontwikkelen en tegelijk de aanval ontmantelen. 

Jacques kreeg een ongebruikelijke opening te verwerken. Vele jaren geleden, toen Mark nog samen met de 
tegenstander van Jacques op jeugdtoernooien speelden, deed hij deze zettenreeks ook al. Het zag er allemaal 

nogal ingestudeerd uit, maar Jacques hield het hoofd koel en wurmde zich langzaam maar zeker vrij. Iwahn had 
een zeer zware partij te verwerken die nog het meest leek op een partij Grieks-Romeins worstelen. Van de 

regels is niets te begrijpen (althans niet door mij) en je ziet twee mannen die elkaar met handen en voeten 
proberen te wurgen. Hoe lang ik ook naar die stelling keek, het lukte mij niet om te bepalen hoe het stond en of 

er nog iemand beter stond. 

René had een vrij rustige partijopzet waarin het duidelijk was dat René het meest voorzichtig moest zijn, maar 
om nu te zeggen dat hij slecht stond, gaat mij in ieder geval veel te ver. Na een klein uur spelen was het eerste 

punt binnen. Mark kreeg de kans om zijn tegenstander volledig te overspelen en daar maakte hij dan ook 
dankbaar gebruik van. Daarna bleef het heel lang stil (1-0). Er werden veel zetten gedaan, maar de balans zoals 

hiervoor beschreven bleef precies hetzelfde. 

Vlak voor de tijdcontrole kon Piet het heel mooi afmaken (2-0). Op dit moment begonnen de talrijke bezoekers 
zich een beetje rijk te rekenen. 2-0 voor en alles materieel gezien nog redelijk in evenwicht... een overwinning 

gloorde. Rik bleef rustig doorspelen met zijn kleine voordeeltje en kwam steeds babystapjes verder. Maar toen 
zijn tegenstander een kleine kans op wat meer tegenspel liet liggen was het genoeg en brak zijn verweer. Rik 

kon het derde punt bijschrijven (3-0). Toen ook Roland zijn aanval tot volle wasdom bracht, met een damezet 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/614-d1-speelt-gelijkt-tegen-de-combinatie
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waarmee hij een gedekte toren van het bord plukte die niet teruggeslagen kon worden wegens mat op de 

onderste rij (4-0), lachte Jantje breeduit! 

Alleen Iwahn had in het geweld een kwaliteit verloren, maar de anderen konden toch nog wel vechten voor 

remise. René moest als eerste de strijd staken. Nadat hij met een kamikaze manoeuvre nog had geprobeerd 
achter de vijandelijke linies te komen met zijn dame om daar op jacht te gaan naar eeuwig schaak. Dat lukte 

niet (4-1). 

Lennard gebruikte zeeën van tijd en presteerde het zelfs tot twee keer toe om een zet uit te voeren in de laatste 
seconde van zijn speeltijd! Helemaal ongestraft ging dat niet. Hij stond ingesnoerd en kon niet ontsnappen. Zijn 

tegenstander incasseerde een kwaliteit zonder dat de druk op de stelling minder werd en ook die partij kon niet 
meer worden omgekeerd (4-2). Iwahn bleef doorknokken met een kwaliteit en een pion achter, maar zijn 

tegenstander liet zich niet van de wijs brengen. Langzaam maar zeker werd het matnet verder aangetrokken en 

ook bij hem viel het onvermijdelijke doek (4-3). Nu nog een enkele kans om met twee matchpunten het 
strijdperk te verlaten. Jacques had de hele middag gevochten voor zijn kansen tegen de hoogste ratinghouder 

van het team en de meeste toeschouwers hadden het idee dat er toch ergens een remisepad moet zijn geweest, 
maar zoals het ging werd hij langzaam in de verdediging gedrukt, verloor een pion zonder dat zijn vrijpion echt 

gevaarlijk kon worden en liet zijn loper insluiten. Daarna was het feit beslecht (4-4). Jantje huilt..... 

Ik kan niet anders zeggen dan dat de tactische opstelling van onze tegenstanders prima heeft gewerkt. Top- en 

staartborden voor ons, middenborden voor onze tegenstanders. 

We hebben nu 4 punten uit drie wedstrijden. Op zich niet slecht, maar we moeten nog wel wat echt sterke 
teams krijgen. Volgende wedstrijd is tegen Blerick, een heel sterk team met heel veel sterke invallers. Ik tel in 

de snelheid twee 2300+ spelers en negen 2100+ spelers. Dus we kunnen onze borst nat maken op 14 

december. 

Dordrecht 1 - De Combinatie 1 

Timmermans, M.A. (Mark)     2382 Briels, R. (Raymond)     1931 z-w 1 - 0 

Wilde de, R. (Rik)     2143 Alphen van, R. (Raimund)     1940 w-z 1 - 0 

Boer den, L. (Lennard)     2131 Aarts, R. (Rob)     2159 z-w 0 - 1 

Hennekes, J. (Jacques)     2048 Clevers, E. (Egbert)     2252 w-z 0 - 1 

Apon, H. (Iwahn)     1969 Swinkels, M. (Maurice)     2179 z-w 0 - 1 

Krul, R.V. (Rene)     2150 Jansen, B.A.H. (Bob)     2152 w-z 0 - 1 

Pluymert, P.W. (Piet)     1944 Swinkels, J. (Jos)     1942 z-w 1 - 0 

Keeken van, R. (Roland)     2004 Berg van den, G. (Gerard)     1988 w-z 1 - 0 

Gemiddelde Rating: 2096 Gemiddelde Rating: 2068   4-4 

 
Dordrecht 1 KNSB wint in Roosendaal! 
Published: Sunday, 03 November 2019 11:40 | Written by  Hans den Boer Hits: 35 

In de 2e ronde van de KNSB competitie was De Pion 1 uit Roosendaal onze tegenstander. Zij hadden de 

1e wedstrijd nogal bizar verloren dus we konden rekenen op een getergde tegenstander die het een en ander 
wilde rechtzetten. In ons team ontbrak, naast spelers Mark en Lennard, ook teamleider Adri wiens taken 

eenmalig door ondergetekende werden overgenomen. Met Cor en Joop als vervangende spelers vertrokken wij 

vol goede moed naar Roosendaal. 

Dankzij de pittige rijstijl van de chauffeurs waren wij ruimschoots op tijd aanwezig behalve Piet die op de 

website, in plaats van in de mail, naar de wedstrijdlocatie had gekeken. Het team van De Pion was ook nog niet 
compleet. Teamleider Stefan Colijn van De Pion kon vaste kracht Robert Schuermans, altijd als eerste aanwezig, 

maar niet telefonisch bereiken en maakte zich zorgen. 
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De wedstijd begon en na een uur de reglementaire overwinning van Cor op bord 4, daar Robert niet kwam 

opdagen 0 - 1. Later bereikte ons het bericht dat hij in het ziekenhuis lag en zijn teamleider niet kon berichten. 
Beterschap gewenst! Op bord 1 had Piet in Alik Tikranian (rating 2295) een tegenstander van formaat. Hij moest 

berusten in een nederlaag waardoor de stand 1 - 1 werd. Op bord 6 speelde Iwahn tegen Pim Eerens (rating 
1997) en moest eveneens het onderspit delven 1 - 2. Cor fungeerde als analist voor de teamleider om de 

situatie in de wedstrijd in te schatten. Hij gaf aan dat Roland goed stond, Jacques gelijk, Joop licht voordeel, Rik 

gelijk en René wat gedrukt. Het kon dus nog alle kanten op. 

Vervolgens jaagde Joop, bord 5, de teamleider de stuipen op het lijf! Na een sanitaire stop kwam de teamleider 

de speelzaal weer in en de partij van Joop was geëindigd in……een nederlaag, want de koning van de 
tegenstander, Ludo Tolhuizen (rating 2085) stond parmantig in het midden op het opgeruimde bord. Vragend 

keek ik naar Joop en glimlachend vertelde hij dat hij had gewonnen! 2 - 2 dus. René, bord 2, had dezelfde 

tegenstander als vorig seizoen, Bas de Feijter (rating 2182). Toen verloor hij schlemielig. Deze keer remise. 

Inmiddels had Jacques op bord 8 zijn ratingoverwicht op Ad Bruijns (rating 1679) volledig uitgebuit en speelde 

gedecideerd naar de winst 2,5 - 3,5. Roland, bord 7, volgde niet veel later met een gedegen overwinning op 
Frank Lambregts (rating 1844) waardoor de matchpunten binnen waren 2,5 - 4,5! Rest nog de partij van Rik, 

bord 3, op de geplaagde teamleider FM Stefan Colijn (rating 2339). Na een lange strijd trok Rik de wedstrijd 
naar zich toe 2,5 – 5,5. Een mooie, niet verwachte, overwinning op De Pion die ongetwijfeld, teamleider Stefan 

Colijn zeker, last hebben gehad van de perikelen rond Robert Schuermans. 

Tikranian, A. (Alik)  2295 Pluymert, P.W. (Piet)  1944 z-w 1 - 0 

Feijter de, S.J.M. (Bas)  2182 Krul, R.V. (Rene)  2150 w-z ½ - ½ 

Colijn, S. (Stefan)  2339 Wilde de, R. (Rik)  2143 z-w 0 - 1 

NO  0 Oliemans, C. (Cor)  1808 w-z 0R - 1R 

Tolhuizen, L. (Ludo)  2085 Jong de, J. (Joop)  1921 z-w 0 - 1 

Eerens, P. (Pim)  1997 Apon, H. (Iwahn)  1969 w-z 1 - 0 

Lambregts, F.J.J. (Frank)  1844 Keeken van, R. (Roland)  2004 z-w 0 - 1 

Bruijns, A.M.P.D. (Ad)  1679 Hennekes, J. (Jacques)  2048 w-z 0 - 1 

De Pion 1: 2060 D1: 1998   2½-5½ 

 

KNSB Bekerteam neemt 1e horde 
Published: Sunday, 27 October 2019 10:29 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 113 

Afgelopen dinsdag wist ons 4-tal de verwachte spannende eerste bekerronde tegen Schaakmat Westland 

winnend af te sluiten: 2,5-1,5. Later meer. Dordrecht - Schaakmat Westland: 

1. Timmermans, M.A. (Mark)          2375      Woerden van, M. (Michiel)         2117      z-w       1 – 0 

2. Wilde de, R. (Rik)                      2169      Pietersma, M. (Menno)              2145      w-z       ½ - ½ 

3. Boer den, L. (Lennard)               2126      Dijk van, T.A. (Timon)              2147      z-w        1 - 0 

4. Apon, H. (Iwahn)                       1948      Kindt, M.R.J. (Manfred)            2039      w-z        0 - 1 

Gemiddelde Rating:                   2155      Gemiddelde Rating:                 2112                 2½-1½ 

D1 - Krimpen ad IJssel 2 : 4-4 
Published: Sunday, 29 September 2019 11:39 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 268 

Als de voortekenen kloppen, kan dit best wel eens een moeilijk jaar worden. In de eerste wedstrijd in de 2e 

klasse van de KNSB werd maar ternauwernood gelijk gespeeld tegen het tweede team van Krimpen. Op papier 

is dit team wel de underdog van de klasse en met een gemiddelde rating van 100 punten per bord meer 
moesten we deze punten wel pakken. Zoals het ging mochten we uiteindelijk nog van geluk spreken dat de 

schade beperkt bleef tot 1 matchpunt. 
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Met 1 invaller begonnen we aan de wedstrijd omdat Rik van zijn vakantie aan het genieten is. Ik nam het laatste 

bord voor mijn rekening en combineerde daarbij de rol van speler en captain. Om niets aan het toeval over te 
laten en te voorkomen dat onze tegenstanders zich op ons konden voorbereiden, hadden wij onze spelers niet 

helemaal op rating van hoog tot laag gezet. Iets wat onze tegenstanders overigens ook niet hadden gedaan. Zo 
kon het voorkomen dat Mark de tweede invaller van Krimpen op bord 4 trof, Lennard op 2 de sterkste speler 

van Krimpen (John van Baarle) tegenkwam en zo nog wat partijen met grote ratingverschillen te volgen waren. 

De wedstrijd begon meteen al goed. In een opening waar ik toch echt eens even naar moet kijken (opnieuw!!) 
gaf ik zelf al op de 5e zet een belangrijke pion weg. Was het overconcentratie, spoken uit een verleden waarin ik 

in twee snelschaakpartijtjes tegen Erik Hoeksema op identieke wijze volstrekt van de mat was geveegd, 
spanning van een invalbeurt in het prestigieuze eerste team of gewoon een misgreep? Ik weet het niet. Maar, 

na zeker 5 minuten goed nadenken, wisselde ik twee zetten om. Mijn tegenstander (Arthur Rongen) dacht nu 

even flink na en vertrouwde mijn "pionoffer" niet. Hij liet de pion staan en speelde iets anders. Opgelucht dat ik 
hier zo was ontsnapt kon ik de stelling weer rechtbreien. Het leverde wel een hele snelle afruil van veel 

materiaal en een volstrekt gelijke stelling en na een half uur spelen bood mijn tegenstander remise aan. Ik 
besloot even rond te kijken en zag nog 7 borden waarop ik aardig wat plusjes (Jacques, Iwahn, Piet), een 

grotere plus (Lennard), een chaos stelling (Roland)  en voor de rest gelijke stellingen maar waar het 
ratingverschil uiteindelijk toch wel de doorslag zou gaan geven, hoopte ik (Mark, René). Al met al was mijn 

inschatting dat remise een goed team-resultaat zou zijn (0.5-0.5). 

Iets later werd er nogal wat afgeruild bij Jacques die Hans van Nieuwenhuizen trof. Een eindspel dreigde met 6 
pionnen met de loper van Jacques tegen 6 pionnen met paard en ook hier kreeg Jacques een remise aanbod. 

Inmiddels had Piet zich danig verrekend en had hij een stuk verloren. De algehele balans leek nog wel een klein 
beetje in ons voordeel uit te slaan, maar een ongeluk zit in een klein hoekje en dus wilde Jacques het nog even 

proberen. Helaas duurde dat niet al te lang, want een paar zetten later moest hij, na zetherhaling, toch in 

remise berusten (1-1). 

De uitslagen vielen in deze wedstrijd steeds in paren. Na de snelle 1-1 gebeurde er lange tijd niets op het 

uitslagen front. Wel op de borden en dat was absoluut niet in ons voordeel. René wilde, met wat risicovolle 
manoeuvres, de balans uit de stelling halen. Deze tactiek werkte als een boemerang. Het kostte een pion, maar 

wat belangrijker was, het leverde een daverende koningsaanval op die Peter van Nieuwenhuizen de 
mogelijkheid bood om met een schaakpuzzelachtige zet, waarbij hij zijn dame en prise zette, de partij winnend 

af te sluiten (1-2). 

Vlak daarna kwam er een einde aan een bijzonder chaotische partij op ons eerste bord, waar Roland tegen 
Michiel Besseling een Wolga gambiet had gespeeld. Vaak is een tussenzetje de oplossing van een moeilijke 

situatie. In dit geval was het juist het tussenzetje van Roland dat hem uiteindelijk de das om deed (1-3). 
Inmiddels had Lennard, met zijn zeer florissante stelling en grote materiele voorsprong, de slimme vos John van 

Baarle plotseling flinke compensatie geboden met een mataanval. In de analyse leek 1 tussenzetje (dit keer om 

de om een vluchtveld te maken - zie hierboven) genoeg te zijn geweest voor de winst, maar Lennard oordeelde 
dat dat te gevaarlijk was. Zoals het nu ging moest Lennard zijn volledige winst teruggeven en bleef hij met een 

eindspel met Koning plus dame plus 3 pionnen plus paard tegen koning plus dame plus 6 pionnen over. De 

kansen waren volledig gekeerd. 

Donkere wolken pakten zich samen boven de Crabbehoeve. Om wat leven in de brouwerij te brengen in een 

gelijkstaande stelling, offerde Mark eerst zijn gewonnen pion terug en daarna nog een tweede pion. Zijn eigen 
koning kwam daardoor nogal bloot te staan, maar het leverde ook wel gelijk allerlei lijnen op weg naar de 

vijandelijke koning voor torens, dame en loper. De druk werd flink opgeschroefd en bleef dan ook niet lang 
daarna niet zonder gevolgen. Hij maakte de "anschluss"-treffer (2-3). Helemaal gelijk trok Iwahn de stand toen 

hij, met zijn zeer zorgvuldig opgebouwde drukstelling, zijn tegenstander helemaal fijngeknepen had. Iwahn 
plaatste een kwaliteitsoffer dat, indien aangenomen, tot een mooi einde had kunnen leiden. In plaats daarvan 

ruilde zijn tegenstander eerst een stuk. Het was wel even schrikken, maar de stelling zat zo solide in elkaar dat 

Iwahn met één zet zijn stelling nog beter kon maken. Ietsjes na de 2-3 werd het dan ook gelijk (3-3). 

Nu brak het laatste kwart aan. Piet had de materiële stand weer helemaal rechtgetrokken en was zelfs een 

pionnetje voorgekomen, maar met de uitgedunde troepenmachten was het niet eenvoudig om dit tot een vol 



punt te leiden. Zeker niet omdat zijn tegenstander inmiddels weer wat initiatief had. Vragend keek Piet rond om 

te horen of remise voldoende was, iets waarop Jacques zeer duidelijk aangaf....nee, is niet voldoende. 

Zonder medelijden te tonen dwong John van Baarle de dame ruil af en schoof zijn pionnen naar voren. Een 

wonderbaarlijke ontsnapping voor hem, maar een bittere nederlaag voor Lennard (3-4). 
En dus speelde Piet nog even door. Gretig pakte Marius Strijdhorst nog een pionnetje om de 

materiaalverhouding nu helemaal gelijk te trekken, maar met een stille torenzet sloot Piet alle vluchtvelden voor 

het paard af. Zonder de aanval op het paard af te wachten gaf Marius op (4-4). 
Danig geschokt  over het verloop van de dag werd er nog even nagepraat en de wedstrijd vergeleken met de 

eerste van vorig jaar waarin wij tegen het éérste van Krimpen hadden gespeeld (en gewonnen!). De gedachten 
waren nogal uiteenlopend. Aan de ene kant: "als we tegen de, op papier, zwakste tegenstanders al niet kunnen 

winnen, hoe moet dat dan in de rest van het jaar?" en aan de andere kant: "de kampioen van het vorig jaar 

verloor in de eerste ronde van ons. Als wij dit jaar kampioen willen worden hebben we al 1 punt meer dan de 

kampioenen van vorig jaar!". 

Ik hou het erop dat we gewoon een off-day hadden en dat Krimpen gewoon heel goed gespeeld heeft! 

Keeken van, R. (Roland)  2018 Besseling, M.T. (Michiel)  2126 z-w 0 - 1 

Boer den, L. (Lennard)  2126 Baarle van, C.J. (John)  2115 w-z 0 - 1 

Timmermans, M.A. (Mark)  2375 Duin van, F. (Frits)  1855 z-w 1 - 0 

Apon, H. (Iwahn)  1948 Versteeg, H.J. (Henny)  1920 w-z 1 - 0 

Krul, R.V. (Rene)  2167 Nieuwenhuizen van, P.R. (Peter)  1941 z-w 0 - 1 

Hennekes, J. (Jacques)  2067 Nieuwenhuizen van, J.H. (Hans)  1956 w-z ½ - ½ 

Pluymert, P.W. (Piet)  1942 Strijdhorst, M. (Marius)  1925 z-w 1 - 0 

Timmermans, A.L. (Adri)  1844 Rongen, A. (Arthur)  1839 w-z ½ - ½ 

D1 2061 Krimpen aan den IJssel 2 1960   4-4 

 
************************************************** 
KNSB - Dordrecht 2 (5e klas) 
 
Narrow escape KNSB-2 
Published: Saturday, 14 December 2019 18:38 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 1 

Het zwaar favoriete tweede heeft vanmiddag ternauwernood met 
4,5-3,5 weten te winnen van de rode lantaarn drager De Oude 

Toren in het gezellige hotel De Druiventros in Berkel-Ensschot vlak 

buiten Tilburg. Daarvoor moest zelfs een 1-3 achterstand 
omgebogen worden en hoe dat dan toch lukte....Het eerste klaar 

was Victor, op zich geen verrassing met bijna zijn hele bedenktijd 
nog op de klok. Deze keer vergat hij echter dameverlies door een 

simpel paardschaakje en al kwam de grote Victor nog ver, het 

mocht niet baten: 0-1. Vlak daarna trok Ton de stand gelijk door 
met zwart snel een kwal te winnen en de witte aanval af te slaan: 

1-1. Nog voor 3 uur streken Marcel (stukverlies na een 
combinatie) en teamcaptain Kees ('slecht gespeeld in een Nimzo-

Indier') de vlag. De inhaalrace was spannend en een 4-4 hing in de 

lucht.  

Kopman Sander verkleinde de achterstand door in het middenspel 

een tweede pion te winnen: 2-3. Johan bracht daarop de 3-3 op 
de borden na fraai manoevreren tegen een zich kranig verwerende 

tegenstander.  Rick Jelier zorgde op bord 8 voor de 4-3 door een 
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toreneindspel met pluspion prachtig uit te schuiven. Tenslotte was het nagelbijten bij Conchita. Ogenschijnlijk 

wikkelde ze met stukkenruil en een pluspion keurig af naar een gewonnen eindspel, maar na de graf zet g4? 

kwam er uiteindelijk toch nog een remise eindstelling op het bord: 4,5-3,5 joepie! 

Robben, K. (Koen)   1864 Vogelesang, S. (Sander)   1927 z-w   0 - 1 

Ansenwoude van, M.P.C.J. (Michael)   1830 Pluymert, M.M. (Marcel)   1904 w-z   1 - 0 

Deckers, F.B.M. (Frans)   1602 Griend van de, J. (Johan)   1740 z-w   0 - 1 

Koks, P.W. (Paul)   1599 Slagboom, T. (Ton)   1817 w-z   0 - 1 

Budding, A. (Aart)   1578 Hoff van 't, C.D. (Kees)   1795 z-w   1 - 0 

Elias, L.A.M. (Leo)   1702 Blommestein van, F.A.V. (Victor)   1791 w-z   1 - 0 

Strik, M.J.M.E. (Marcel)   1541 Dwars, C. (Conchita)   1759 z-w  ½ - ½ 

Alphen van, C.C. (Carel)   1716 Jelier, R. (Rick)   1752 w-z   0 - 1 

Oude Toren 1: 1679 D2: 1811   3½-4½ 

 
 
Soepele overwinning KNSB Tweede 
Published: Saturday, 23 November 2019 20:20 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 1 

Zonder een enkele nederlaag werd met 5,5-2,5 gewonnen van het tweede team van Bergen op Zoom. Daar 
speelde verrassend als invaller oud Sliedrechtenaar Peter Kraaijeveld mee, die het leuk vond om in de 

Crabbehoeve vele oude bekenden weer te zien. Hoe dat afliep...lees verder. 

Hij trof Johan v.d. Griend en met behulp van de Leeuw stond in een oogwenk de eerste remise op het bord. Zo 
gaat dat 'op zijn Slagbooms' aldus Johan. Vervolgens kwamen we op voorsprong door onze whizzkid Victor, 

supporter Ben was maar net op tijd binnen om het mee te maken. Victor stond eerst nog een kwal achter, maar 
'dat was om ruimte te maken'. Tsja, hij is en blijft onnavolgbaar. Marcel trof een goed spelende tegenstander, 

kwam er niet door en zorgde met een remise voor een 2-1 voorsprong. Rick speelde uitstekend aanvallend en 

breidde de voorsprong uit naar een geruststellende 3-1. 

Met 2 soepele remises van kopman Sander (won deze keer eens niet met zijn favoriete paard tegen loper 

eindspel) en Ton (met de Leeuw tegen zijn sympathieke tegenstander) kwam 4-2 op het bord van WL Anton te 

hangen.  

Bleven over teamcaptain Kees en, 

uiteraard, Conchita. De laatste 
leek de matchpunten binnen te 

halen tegen de voormalige 
vrouwelijke kampioen van Noord 

Brabant. In haar eigen tempo werd 
het eindspel met een kwal + pion 

voor uiterst omzichtig uitgespeeld 

waardoor Kees de eer kreeg om de 

4,5-2,5 winst binnen te harken.  

Niemand gaf meer een cent om 
Kees zijn stelling, maar dan is Kees 

op zijn best. Na een eminente 

verdediging werd zijn vredes 
voorstel door zijn verbaasde 

tegenstander aangenomen. In de 
late uurtjes won Conchita ook van 

Adry en gingen ze 'gezusterlijk' op 

de foto bij Ton... 
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Dordrecht 2 - Bergen op Zoom 2 

Vogelesang, S. (Sander)                1927      Hert de, O.R. (Oliver)                      1925      z-w        ½ - ½ 

Pluymert, M.M. (Marcel)                 1904      Moor de, P. (Peter)                        1889      w-z        ½ - ½ 

Slagboom, T. (Ton)                       1817      Putte van de, B. (Bas)                    1738      z-w        ½ - ½ 

Griend van de, J. (Johan)               1740      Kraaijeveld, P. (Peter)                     1715      w-z        ½ - ½ 

Hoff van 't, C.D. (Kees)                  1795      Kasteren van, B. (Bart)                   1715      z-w        ½ - ½ 

Blommestein van, V. (Victor)           1791      Paardekam, R.A. (Rene)                 1689      w-z          1 - 0 

Dwars, C. (Conchita)                      1759      Goris-Schouwstra, A (Adry)             1625      z-w         1 - 0 

Jelier, R. (Rick)                             1752      Bruys, P.A.F. (Piet)                          1644      w-z         1 - 0 

Gemiddelde Rating:                       1811      Gemiddelde Rating:                         1743                  5½-2½ 

D2 KNSB wint 1e wedstrijd 

Published: Saturday, 02 November 2019 21:10 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 64 

Het gedegradeerde tweede heeft vandaag in de ruime speelzaal van Erasmus in Schiebroeck eenvoudig met 6-2 

gewonnen, hetgeen ook een beetje de verwachtte uitslag was. We waren vroeg aanwezig en de eerste die we 

daar tegenkwamen was een oude bekende van ons, wedstrijdleider Paul Wilhelm. 

De wedstrijd(en) begon al om 12 uur en amper een uurtje daarna stond er al een 2,5-0,5 voorsprong bij Paul op 
het formulier. Johan was het eerst met een remise 'a la Slagboom', zoals hij het zelf zei. Marcel had zijn 

tegenstander volledig overrompeld en die ging dan ook snel mat. Vervolgens was het de beurt aan ons 

fenomeen Victor. Hij flikte het weer om zijn opponent mat te zetten, terwijl zijn klok op.....1 uur 32 minuten 

stond. Doe het hem maar eens na !? 

Dat drietal kon daarna enkele uren toekijken hoe wij aan de overige 5 borden niet slechter stonden en konden 
tevens supporter Ben opvangen. Mooi werk. Plots ging het snel. Rick won het eindspel gedegen, maar Kees 

moest helaas zijn koning omleggen in een partij die alle kanten op leek te kunnen gaan. Kopman Sander 

ontsnapte blijkbaar aan een mat en peuterde nog een remise los. Dat overkwam Ton deze keer eens niet: die 
won (echt waar) na enkele jaren weer eens. In een eindspel met pluspion kreeg hij wel een beetje hulp van 

gelukkig deze keer weer eens een sympathieke tegenstander.  

Tot slot was Conchita over, het zal weer eens niet. Behoedzaam probeerde ze de zwarte stelling te infiltreren, 

maar dat leek een averechts effect te krijgen door een vrije zwarte a-pion. Met een handig trucje wist Conchita 

echter de zwarte toren te verschalken. Over en uit: 6-2 wat geflatteerde winst. 

Verhoeven, L.J. (Leo)    1817 Vogelesang, S. (Sander)    1927 z-w  ½ - ½ 

As van, C.J. (Cor)    1597 Pluymert, M.M. (Marcel)    1904 w-z  0 - 1 

Rensen, M.A. (Martin)    1798 Slagboom, T. (Ton)    1817 z-w  0 - 1 

Brobbel, J.J.W. (Hans)    1660 Griend van de, J. (Johan)    1740 w-z  ½ - ½ 

Neumeijer, M.R. (Ruud)    1659 Hoff van 't, C.D. (Kees)    1795 z-w  1 - 0 

Meerkerk van, J. (Jaap)    1712 Blommestein van, F.A.V. (Victor)    1791 w-z  0 - 1 

Landsheer, J. (Jeroen)    1578 Dwars, C. (Conchita)    1759 z-w  0 - 1 

Neef de, K. (Karel)    1385 Jelier, R. (Rick)    1752 w-z  0 - 1 

Erasmus 2: 1651 D2: 1811   2-6 
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RSB - Dordrecht 1 (Hoofdklasse) 

 
RSB: Dordt 1 wint van De IJssel 1 
Published: Saturday, 14 December 2019 21:36 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 36 

Dinsdag 10 december speelde ons eerste team haar vierde wedstrijd in de RSB tegen Schaakvereniging De 
IJssel uit Moordrecht. Op voorhand een wedstrijd, die Dordrecht moest kunnen winnen en zeker deze avond, de 

IJsselschakers traden aan met - zo te zien - drie invallers. 

Gezien het grote krachtsverschil was - tegen beter weten in - rekening gehouden met een opstelling van de 
tegenstander waarbij hun sterkste speler niet op bord 1 zou zitten. Dus daar zou Iwahn wel een puntje kunnen 

scoren dacht de teamleider. Tegen beter weten in, want de bordindeling van De IJssel gaat meestal gewoon op 
sterkte en dus ook deze keer....De wedstrijd begon goed. 'Invaller' Mark Timmermans, die de beoogde Roland 

van Keeken op het laatste moment verving was aan bord 3 binnen anderhalf uur klaar tegen Frank Visser - Lf2 

schaak bleek dodelijk. Kort daarna was het de beurt aan Jacques Hennekes, die zijn tegenstander Gerard van 
der Wouden een stuk wist te ontfutselen. Piet Pluijmert aan bord 8 speelde tegen iemand van de oude garde, 

invaller Sjaak in 't Veld. Piet kwam in eerste instantie een pion voor, maar gaf dat voordeel pardoes weer weg 

met paardverlies.  

Door daarna met zijn koning aan de wandel te gaan werden vage tegenkansen in de stelling gevlochten, kansen 
die er eigenlijk niet waren, maar waardoor zijn tegenstander toch maar eieren voor zijn geld koos en inging op 

zetherhaling. Tegenstander blij, Piet blij, everybody happy! Maar aan bord 1 had Iwahn het al wel moeilijk tegen 

Henk-Jan Evengroen - het moest ook verboden worden om de sterkste speler zonder vooraankondiging op het 
eerste bord te zetten!  Henk-Jan bleek inderdaad dat maatje te groot, waardoor de stand op 2,5 tegen 1,5 werd 

gebracht. Ondertussen had Cor Oliemans tegen Ad de Veld zicht op pionwinst. In een Hollandse partij (1. d4 f5) 
werd de druk op pion b7 uiteindelijk te groot. De pion werd gewonnen, en daarmee de partij. 

 

Victor Koppelaar speelde tegen - alweer - een lid van de oude garde, invaller Rien Duine. Na een scherpe 
stelling kon de koning uit zijn rockade-stand worden gejaagd en kon het punt worden bijgeschreven. 

Rik de Wilde had aan bord 2 een mooie aanvalsstelling op weten te zetten tegen Jan Evengroen. Zag er 
veelbelovend uit, maar uiteindelijk bleek het net niet genoeg. Na deze remise was alleen Lennard den Boer nog 

bezig tegen Crelis Molenaar. Lennard was al vroeg de denktank ingegaan en had daarmee zijn tijd tot enkele 

minuten zien slinken. Hij stond dan wel ietsiepietsie beter, maar dat was het dan ook wel. Het duurde evenwel 
nog tot aan de tijdnoodfase van zijn tegenstander eer hij een bres kon slaan in de verdediging. Daarmee was de 

6-2 overwinning een feit en hoewel de winst toch vooraf mocht worden verwacht, je moet het dan toch ook 
maar weer doen! Proficiat!    

                                                                                                             (verslag teamleider Cor Oliemans) 
   Dordrecht 1             2040 - De IJssel 1             1800 6  - 2 

1. Iwahn Apon              1948 - Henk-Jan Evengroen      2152 0  - 1 

2. Rik de Wilde            2169 - Jan Evengroen           2060 ½  - ½ 

3. Mark Timmermans         2375 - Frank Visser            1874 1  - 0 

4. Jacques Hennekes        2067 - Gerard van der Wouden   1691 1  - 0 

5. Lennard den Boer        2126 - Crelis Molenaar         1765 1  - 0 

6. Cor Oliemans            1810 - Ad de Veld              1708 1  - 0 

7. Victor Koppelaar        1886 - Rien Duine              1622 1  - 0 

8. Piet Pluymert           1942 - Sjaak in 't Veld        1529 ½  - ½ 

 

Klinkende overwinning voor Dordrecht 1 tegen Charlois Europoort 
Published: Wednesday, 13 November 2019 21:19 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 71 

In de derde wedstrijd bleek ons eerste team (RSB) een maat te groot voor Charlois Europoort. Werd vorig jaar 
in Rotterdam nog verloren, afgelopen dinsdag 12 november wonnen we met 6,5 tegen 1,5 van De Oude Dame. 

Ondanks de - inmiddels helaas standaard geworden - herrie in de speelruimte werden een paar minuten over 
achten de klokken aangezet. Wij konden voltallig aantreden, zodat ondergetekende voor een eerste - en hopelijk 
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ook laatste - keer als non-playing captain fungeerde. Charlois had een behoorlijk sterk team op de been weten 

te brengen, zij het dat vorig jaar meer uit de kast was gehaald. 

Na een goed uur spelen stond het reeds 1-0. De tegenstander van Victor Koppelaar aan bord 6 was niet op 

komen dagen. Altijd vervelend, maar een punt is een punt. 
Daarna bleef het lang stil (... qua uitslagen dan ...) - de stellingen waren niet overal even duidelijk. Lennard den 

Boer, aan bord 1 tegen Gijsbert Kamerman stond lange tijd gedrukt, dan zeg ik het netjes. Ik bedoel eigenlijk 

dat hij met te weinig ruimte tegen zijn eigen stukken stond aan te kijken zonder in mijn ogen veel perspectief. 
Volgens Lennard viel dat wel mee, maar ja, daarom zat hij ook aan bord 1. Aan bord 2 had Mark Timmermans 

het tegen Michel de Wit gepresteerd om - met de witte stukken - in no-time - een stelling te krijgen met nog 
slechts een toren, loper en 5 pionnen aan beide zijden. Zijn tegenstander had blijkbaar een goede opening 

gekozen, ik zou tekenen voor zo'n stelling tegen Mark. Michel had dan wel een dubbelpion op de damevleugel 

moeten toestaan, maar toch. 

 

Aan bord 3 speelde Rik de Wilde een moeilijke partij tegen Julian van Overdam, de topspeler van Charlois. Rik 
stond moeizaam en wist later in het middenspel een - aangeboden? - kwaliteit te winnen. Dat Julian daarmee 

een nog gevaarlijkere aanvalsstelling kreeg moest dan wel op de koop worden toegenomen. Mij zou die stelling, 
zelfs na die kwaliteitswinst in ieder geval niet zo bevallen. 

Iwahn Apon speelde aan bord 4 tegen Eduard Smits en leek lange tijd wel het beste van het spel te hebben. 

Piet Pluijmert - tegen Hans Uitenbroek aan bord 5 - stond al snel gedrukt en stond minder. Roland van Keeken 
speelde tegen Viktor van de Wetering, stond wel ietsje beter, maar dat was geheel in lijn met zijn tijdverbruik. 

Dus of dat voldoende zou zijn met nog enkele minuten op de klok? Het 8e bord was voor Jacques Hennekes, die 
zijn tegenstander Albert Kamman pas na zo'n - ik meen - 25 minuten zag verschijnen. En als je dan ook de druk 

op de stelling weet te houden en af en toe een pion in de aanbieding doet die niet goed genomen kan worden, 

dan heet dat: tijdnood bij de tegenstander. Tegen een uur of elf viel hier ook de eerste echte uitslag op te 
tekenen: in een stelling met ongelijke lopers, wist Jacques op de open g-lijn - waar de koning van Albert zich 

'toevallig' bevond -  binnen te komen en maakte de partij in enkele zetten gedecideerd af. Even daarna wist ook  

Roland ondanks de niet aflatende tijdnood zijn stelling te verzilveren. Met twee randpionnen die niet meer te 

stoppen waren kon de 3-0 worden opgetekend. Inmiddels was de tegenstander van Lennard wat al te 
enthousiast op zoek gegaan naar het verzilveren van zijn voordeel : zijn toren op de 6e rij kwam niet meer weg 

en de kwaliteit was binnen. Stelling was het nog steeds niet helemaal, maar gaandeweg nam Lennard de regie 

over en kon het punt worden bijgeschreven. Mark was intussen met zijn koning aan de wandel gegaan en was 
daarmee aanbeland tussen twee pionnen die daar sinds 

aanvang van de wedstrijd al hadden gestaan. In 
combinatie met een juiste torenstand voldoende om - 

zelfs met het weinige materiaal na aanvang - de partij 

naar zich toe te trekken. Inmiddels dus al 5-0 en het was 
nog niet op. Piet had iets in de stelling kunnen breien, 

waardoor hij met een Pf2-schaak in combinatie met Ph3 
een dodelijke diagonaal kreeg naar h1, en laat dat nu 

ook de plaats zijn waar de koning van zijn tegenstander 

wel móest gaan staan.... Dat leverde een stuk op en 

uiteindelijk de partij.  

Zelfs dit zesde punt (!) had nog een goed vervolg 
kunnen krijgen, ware het niet dat Iwahn zich door een 

onwillig paard aan eigen zijde in het nadeel zag. Anders 
gezegd: het paard was steeds de gebeten hond en kwam 

niet op lekkere velden. Dat kostte uiteindelijk een stuk - 

en daarmee de partij. Kort daarna tekenden Rik en Julian 
de vrede. Rik had de moeizame stelling overleefd en had 

zijn kwaliteit behouden. Maar met 1 pion aan beide 
zijden bleek dat niet genoeg. Al met al dus een klinkende 

6,5-1,5 overwinning op een team dat ook voor het kampioenschap gaat/ ging in deze klasse! Hieronder nog de 

volledige uitslag.                                                                                    verslag teamcaptain Cor Oliemans 



   Dordrecht 1             2066 - Charlois Europoort 1    2056 6½ - 1½ 

1. Lennard den Boer        2126 - Gijsbert Kamerman       2021 1  - 0 

2. Mark Timmermans         2375 - Michel de Wit           2185 1  - 0 

3. Rik de Wilde            2169 - Julian van Overdam      2410 ½  - ½ 

4. Iwahn Apon              1948 - Eduard Smits            1891 0  - 1 

5. Piet Pluymert           1942 - Hans Uitenbroek         2068 1  - 0 

6. Victor Koppelaar        1886 - NO                           1  - 0  R 

7. Roland van Keeken       2018 - Viktor van de Wetering  1884 1  - 0 

8. Jacques Hennekes        2067 - Albert Kamman           1936 1  - 0 

 
Ook RSB Beker naar 2e ronde 
Published: Sunday, 27 October 2019 13:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 146 

Ons bekerteam heeft ook in de RSB de 1e ronde gewonnen, met 3-1 tegen het toch echt niet zwakke 
Schiedamse Fianchetto / Zwarte Paard. We hadden wel wat geluk bij kopman Rik waar zijn sterke tegenstander 

de dame weggaf. In de tweede ronde wachten de grote jongens van Charlois Europoort. Dat belooft hopelijk 

een kraker te worden. 

       Fianchetto/HZPS              2041         - Dordrecht                        2184      1  - 3 

1. Michiel van Wissen      z     2264           - Rik de Wilde                    w 2169      0  - 1 
2. Daniël van Loenen       w    2000           - Mark Timmermans           z 2375      0  - 1 
3. Erik Smeekes               z     1955            - Lennard den Boer          w 2126     ½  - ½ 
4. Aad Juijn                      w     1946           - Jacques Hennekes          z 2067     ½  - ½ 

 
Dordrecht wint van RSR Ivoren Toren 
Published: Monday, 21 October 2019 22:28 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 189 

Vrijdag 18 oktober 2019 speelde ons eerste haar tweede wedstrijd van dit seizoen. 
De Rooms-Katholieke schaakvereniging Regina Sacratissimi Rosarii, in deze dagen - na een fusie in 1962 - beter 

bekend als RSR Ivoren Toren was de tegenstander. Ik zag daar nog veel oudgedienden uit de tijd dat ze volgens 

mij nog ergens in een kerk aan de Crooswijksekade of -singel speelden - praat wel over misschien al weer 40 

jaar geleden.... 

We waren vooraf een beetje bang gemaakt voor mogelijke parkeerproblemen, maar die bleken er in het geheel 
niet te zijn, opbeurende berichten over auto's zonder onderstel (Adri...) daargelaten. We speelden in een 

verrassend ruim denksportcentrum De Lombard aan de Lombardkade in een 'ietwat oudere woonwijk' net achter 

De Meent in Rotterdam. Met daarbinnen losse tafeltjes, kriskras door elkaar neergezet, die daar waren 
neergezet voor bridgers, kortom bedoeld voor mensen die normaliter niet zoveel kijk op schaken hebben. Maar 

goed, een ieder zat vrijstaand, dat dan weer wel. 
  

Enfin, over naar de wedstrijd. RSR had zich ten opzichte van vorig seizoen weten te versterken met Nathaniël 
Spaan, wij kwamen met invaller Adri Timmermans. Nog steeds een ratingoverwicht, maar niet meer zo duidelijk 

als vorig seizoen. Eerste uitslag van de avond kwam op naam van Piet Pluijmert. Aan bord 5 tegen Michael Fung 

was het even keepen geblazen geweest, maar met aan beide zijden een dame, een toren en 5 pionnen wist Piet 
binnen de remisemarge te blijven. 

 

Mark Timmermans aan bord 2 kreeg met zwart een koningsgambiet te verwerken. Altijd leuk zo’n opening 

keuze, dan weet je zeker dat het geen remise wordt. Voorzover ik het gezien heb zag zijn tegenstander de 

aangeboden pion nooit meer terug en kon Mark het punt bijschrijven. Iwahn Apon stond toen al veelbelovend in 
die zin, dat zijn tegenstander Mark Beijen ergens verzuimd had te rokeren. Iwahn profiteerde daar optimaal van 

door de stelling open te houden, won een pion en voerde de stelling naar winst. Invaller Adri Timmermans had 
toen al een moeilijke - sorry ik bedoel eigenlijk moeizame - stelling op het bord tegen Maarten van Doorn. 

Gelukkig wist Adri tegenkansen te creëren door op f2 in te slaan en zo twee lichte stukken tegen een toren en 
pion (of waren het er twee?) te ruilen. Stelling bleef moeilijk, en werd uiteindelijk toch remise. 
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Lennard de Boer speelde aan bord 1 tegen Nathaniël Spaan, de nieuwe oude kracht van RSR. Nieuw omdat hij 

dit seizoen weer meedeed, oud, omdat hij eerder al vele jaren  bij RSR gespeeld had. Lennard kwam in een 
lastige stelling terecht, waarbij hij alle zeilen moest bijzetten toen zijn paard - op een centrumveld - geruime tijd 

gepend werd door een loper. Dat deed hij blijkbaar goed genoeg, waardoor hij remise kon laten aantekenen. 
Ondertussen had Roland van Keeken aan bord 3 een toch wel veelbelovende stelling opgebouwd tegen Paul 

Tromp. Maar hij wilde iets te snel profiteren van zijn stelling, waardoor zijn tegenstander alsnog zijn remisekans 

greep. 

 

Aan bord 7 was Victor Koppelaar met wit verwikkeld in een felle strijd tegen Herman Keetbaas. In een Caro-
Kann kwam zijn tegenstander gevaarlijk oprukken met een pionnenformatie in het centrum. Dat kostte echter 

zoveel bedenktijd, dat Victor uiteindelijk zijn kansen greep en de pionnenformatie kon slechten. 

Aan bord 6 stond ondergetekende nog steeds een pion voor tegen Wil Sparreboom. Deze laatste had in een 
dame gambiet bij de overgang naar het middenspel een centrumpion geofferd. Nou had ik wel eens gehoord dat 

je bij twijfel geen centrumpion moet aannemen vanwege mogelijke open lijnen. Maar die gedachte was deze 
avond niet aan mij besteed, een gezonde pion is nu eenmaal een gezonde pion. Einde avond bleek het echter 

niet voldoende, hij een sterk loperpaar, ik een loper, paard en dus die pion voor. Remise. En daarmee konden 

we een 2½ - 5½ overwinning laten bijschrijven. Proficiat! 

  RSR Ivoren Toren 1 1935 - Dordrecht 1 1994 2½ - 5½ 

1. Nathanael Spaan 2152 - Lennard den Boer 2126 ½ - ½ 

2. Paul Batenburg 2003 - Mark Timmermans 2375 0 - 1 

3. Paul Tromp 2016 - Roland van Keeken 2018 ½ - ½ 

4. Mark Beijen 1856 - Iwahn Apon 1948 0 - 1 

5. Michael Fung 1951 - Piet Pluymert 1942 ½ - ½ 

6. Wil Sparreboom 1849 - Cor Oliemans 1810 ½ - ½ 

7. Herman Keetbaas 1897 - Victor Koppelaar 1886 0 - 1 

8. Maarten van Doorn 1758 - Adri Timmermans 1844 ½ - ½ 

 
   
RSB - Dordrecht-1 vs Spijkenisse: 3-5 
Published: Tuesday, 01 October 2019 07:24 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 200 

Het eerste team (RSB) is het seizoen begonnen met een nederlaag. Tegen Spijkenisse werd het 5-3 voor hun. 

   SC Dordrecht     SV Spijkenisse     3 - 5 

1 Mark Timmermans 2375 - Maurits van der Linde 2220   1 - 0 

2 Lennard den Boer 2126 - Erik Both 2165   0 - 1 

3 Jacques Hennekes 2067 - Wilmar Meijer 1997   0 - 1 

4 Piet Pluymert 1942 - Fabian van Buuren 2003   0 - 1 

5 Roland van Keeken 2018 - Steyn de Lange 1875   ½ - ½ 

6 Iwahn Apon 1948 - Steven de Wilde 1864   1 - 0 

7 Victor Koppelaar 1886 - Rob Kalkman 1862   0 - 1 

8 Cor Oliemans 1810 - Richard Koopman 1709   ½ - ½ 
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We begonnen alleszins goed met een snelle overwinning van Mark - met de zwarte stukken - aan bord 1. 
Daarna bleef het even stil - behoudens dan de immer zwaar krakende vloer in de speelzaal. 

Eerstvolgens uitslag kwam op naam van Cor, herhaling van zetten was daar de beste oplossing. 
Maar aan de overige borden zag het er toen al niet zo goed meer uit. 

Jacques kon geen potten breken en verloor en Roland maakte remise in een naar verluidt verloren positie. 

Ook Piet en Victor waren niet goed in hun spel gekomen en wisten dat tij niet te keren. 
Stand 2-4, met nog twee partijen te gaan. 

Maar Lennard (bord 2) stond niet beter en Iwahn (6e bord) stond verloren (een stelling met twee lopers tegen 
een toren). Uiteindelijk wist Iwahn zijn partij toch nog te winnen, met dank aan zijn tegenstander die een loper 

cadeau deed. En inmiddels wilde Lennard gezien de stand toch iets te veel, waardoor de eindstand uitkwam op 

3-5. Al met al een verdiende overwinning voor de gasten, die zomaar hoger had kunnen uitvallen. 

RSB - Dordrecht 2 (1e klas) 
 
Goede wedstrijd RSB - 2 
Published: Tuesday, 26 November 2019 16:34 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 5 

Gisteravond in de gezellige kantine van Erasmus behaalde het tweede team van captain Xander van Doorn een 
knappe 6-2 overwinning tegen Erasmus 2. Eerlijk gezegd hielpen de tegenstanders, waaronder een voormalig 

clublid, wel een handje mee. Dordrecht heeft vele vrienden daar en dat blijft wel even zo! 

 Om 10 uur stonden we al 2-0 voor. Marcel trof de goed spelende bekende Paul Wilhelm en inderdaad die was 
het die zich pardoes mat in 2 liet zetten.... Op dat moment zuchttte de tegenstander van Ton, de 

damgrootmeester Anton van Berkel, dat hij ook wel snel mat zou lopen. Nou was dat niet zo, maar dat hoefde 

nou ook weer geen toren te kosten !?  

Het uurtje daarna liep de score gestaag op door goede overwinningen van Johan (vrije a-pion), Wouter (fraai 

eindspel) en kopman Sander (stukwinst). Met die geflatteerde 5-0 kwamen er nog 2 zwaarbevochten remises 
van Ben en Xander bij. Ben vocht zich na stukverlies terug door pionnen op te rapen en Xander wist de schade 

na een prachtige schijncombinatie te beperken tot een pion. Met 4 paarden op het bord werd tot een 

zetherhaling besloten. 

Bleef deze keer de 

grote Victor over. De hele partij 
stond hij met de rug tegen de muur 

en wat hij ook probeerde, de 
materiaal achterstand werd steeds 

groter. Opgeven is natuurlijk geen 
optie bij de wat zieke Victor, 

behalve toen hij zowat mat stond. 

Lachend incasseerde hij daarna zijn 

medicijn 'Hertog Jan'. 

--2e Voorlopig goed bezig 

 
 

2 (RSB) wint wel van Sliedrecht 
Published: Saturday, 09 November 2019 16:52 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 3 

Een week na het desastreuze verlies van het derde tegen Sliedrecht 1, mocht het tweede revanche nemen 

tegen Sliedrecht 2. Die kwamen dan ook enigszins bezorgd de Crabbehoeve binnen. Wij zijn echter de beroerste 

niet en wonnen 'gewoon' met 5-3. Ik hoor de reactie van onze oosterburen al.... 

Sliedrecht had een soort 2-4-2 tactiek bedacht met Kees en Henk als de 2 va banque spelers. Sander zag het 
allemaal rustig aan, incasseerde een stuk en kon als eerste de felicitaties van gentleman Henk aannemen. 

   Erasmus 2                 1774 - Dordrecht 2                  1840   2  - 6 

1. Pim Kleinjan             1734 - Sander Vogelesang        1938   0  - 1 

2. Leo Verhoeven         1848 - Xander van Doorn          1858  ½  - ½ 

3. Paul Wilhelm            1880 - Marcel Pluymert             1891   0  - 1 

4. Anton van Berkel      1748 - Ton Slagboom               1827   0  - 1 

5. Henk de Kleijnen       1747 - Ben Sitton                    1818  ½  - ½ 

6. Jaap van Meerkerk    1776 - Wouter de Bruin            1800   0  - 1 

7. Ruurd Ouwehand      1691 - Johan van de Griend      1802   0  - 1 

8. Wim Posthumus        1765 - Victor van Blommestein  1789   1  - 0 
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Kopman Marcel leek zich nog bijna te vergalopperen door het stukoffer van Kees, maar gelukkig paste alles net 

en kon wit mat niet meer voorkomen. Met de verwachtte remise tussen de 'Sliedrechtenaren' Johan en Peter 
stonden we al snel comfortabel met 2,5-0,5 voor. Na een tijdje afwachten scoorden onze witspelers. Xander 

tegen de prima spelende Leeuw Frank en Wouter tegen Yaro.  

Onze Victor vond het toen tijd om zijn remisestelling te vergooien, want: 'nietsdoen is geen optie'. A la 'van 

Speyk' ging hij liever de lucht in en tegenstander Kees kon na amper een paar zetten daarom het punt noteren 

en enkele biertjes aan de bar scoren. Zo bleven nog 2 partijen over, om Kees van der Does te citeren: 'Gelukkig 

hebben wij de meisjes nog'! Ben liet zich niet gek maken en liet een gelijkwaardige remise aantekenen.  

 

Invaller Jan Willem (Ton durfde weer eens niet) leek hetzelfde te behalen in een lopereindspel, waar zelfs 

Carlsen remise zou accepteren. Dana echter niet en na een foutieve loperzet van Jan Willem kreeg ze gelijk. Zo 

doe je dat als 12 jarige nummer 7 van Europa. Al met al dus een relaxte 5-3, wat gezien de gezamenlijke 

animositeit aan de bar voor iedereen blijkbaar een goede uitslag was. 

   Dordrecht 2             1852 - Sliedrecht 2            1667 5  - 3 

1. Marcel Pluymert         1891 - Kees van der Does       1688 1  - 0 

2. Sander Vogelesang       1938 - Henk Prins              1681 1  - 0 

3. Jan Willem Versloot     1919 - Dana Verheij            1657 0  - 1 

4. Xander van Doorn        1858 - Frank Stoute            1737 1  - 0 

5. Johan van de Griend     1802 - Peter Vis               1646 ½  - ½ 

6. Wouter de Bruin         1800 - Yaro van Beest          1468 1  - 0 

7. Ben Sitton              1818 - Luana Mensing           1600 ½  - ½ 

8. Victor van Blommestein  1789 - Kees Wessels            1861 0  - 1 



 
D2 verliest 1e wedstrijd 
Published: Wednesday, 09 October 2019 07:38 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 209 

Gisteravond thuis gelijk aan de bak tegen het favoriete Sha Mata, een hecht team dat al jaren eenzelfde 

formatie kent. Vorig seizoen wisten zij in de slotronde ons eerste bijna van het kampioenschap te houden (3,5-

4,5). Nu bleken zij terecht een maatje te groot: 3-5, de 'verwachte' uitslag op ELO. 

Nieuwe teamcaptain Xander had ons team gewoon op ELO opgesteld, hetgeen in het begin goed uit leek te 
pakken. Marcel trok voortvarend ten aanval op bord 2 en Johan leek bijvoorbeeld topscorer Mesman nog in 

bedwang te kunnen houden. Gaandeweg de avond begonnen de bordjes te verhangen: 

Het eerst klaar was Victor van Blommestein, niet zo verrassend wel het resultaat: remise in een stand waar 
alle lol uit was. Goed gedaan. Vervolgens won inderdaad Marcel Pluymert snel, al was het volgens hem met 

een gelukje doordat Rene de Lange de sterke zet Tg8-g6 miste.  

Kopman Sander Vogelezang kon het, ondanks inventief verdedigen, niet redden tegen de sterke sympathieke 

David van de Mast. Niets aan te doen. 

Vervolgens incasseerde Johan van de Griend de volgende 0; in het eindspel met paard tegen loper was toch 

wel ergens remise mogelijk geweest. 

Vlak achter elkaar besloten zwartspeler Ben Sitton (tegen Paul de Freytas) en Xander van Doorn (tegen 

voorzitter Bram Steijn) tot de vredespijp. 

Aan bord 7 bedacht Wouter de Bruin nog een onverwachtse truc in verloren stelling. Het lukte: Theo van der 

Sluis moest in remise berusten. 

Tenslotte gaf Ton Slagboom het op in zijn verloren stelling na een grote fout op de 30e zet. Lijkt chronische, 

hopelijk tijdelijke, schaakvermoeidheid. 

RSB - Dordrecht 3 (1e klas)  

 
Pak slaag voor Derde 
Published: Wednesday, 30 October 2019 15:32 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 138 

We zullen lang in de geschiedenis terug moeten om een 0,5-7,5 uitslag te vinden. De jonge brigade van 

Sliedrecht 1 lukte dat gisteravond in een volle Crabbehoeve (75 man en Conchita...) tegen de 'knarren' van het 
derde. Als laatste vocht Hans Berrevoets nog als een Leeuw (zal die leuk vinden) tegen kampioen Niels Mijnster, 

die sportief aangaf dat Hans remise verdiend had i.p.v. een vol stuk kado te doen in de slotfase. Wie zorgde dan 
voor het halfje? Dat was teamcaptain John himself tegen Dordtenaar (!) Pieter Pons. Die probeerde het wel 

lang, maar zal nu wel wat te horen krijgen in het Sliedrechtse. Later ongetwijfeld meer, zijn zeer benieuwd hoe 

creatief John het deze keer gaat uitleggen... 

   Dordrecht 3             1807 - Sliedrecht 1            1924 ½  - 7½ 

1. Adri Timmermans         1844 - Peter van den Bergh     2124 0  - 1 

2. Hans Berrevoets         1890 - Niels Mijnster          2201 0  - 1 

3. Marcel den Boer         1808 - Adrian Mensing          1834 0  - 1 

4. Wim Jongeneel           1837 - William Gijsen          2055 0  - 1 

5. Kees van 't Hoff        1802 - Jorik Klein             1859 0  - 1 

6. John van de Laar        1782 - Pieter Pons             1857 ½  - ½ 

7. Arie van Heeren         1779 - Jurgen de Haan          1656 0  - 1 

8. Henk Timmermans         1714 - Willem Kuiper           1806 0  - 1 
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RSB - Dordrecht 4 (2e klas) 
 
Dordrecht 4 verliest uit vrij kansloos van Onesimus 2 met 6-2. 
Published: Monday, 16 December 2019 09:33 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 37 

Ondertitel: over recepties, percepties en decepties. 

Donderdagavond jl. , op de 12e van de 12e, mocht Dordrecht 4 aantreden tegen de sympathieke tegenstanders 

uit Rotterdam Kralingen. Na een wat wankele, door onze vertrektijd veel te vroege receptie door de wat 

nerveuze bar dame, dronken de Dordtenaren hun kopje koffie. 

Toen nog vrij zelfverzekerd, dat was althans de gedeelde perceptie van dat moment. Gezien het natte feit dat 

de boot van Onesimus, hun vroegere speellocatie, jammerlijk gezonken is, spelen ze tegenwoordig in een 
schooltje met een prettige ruimte apart voor het extern spelende team. Hierdoor was het bijna muisstil in de 

speelruimte. Sommigen varen daar wel bij is de algemeen geaccepteerde perceptie. Dat hier later op de avond 
minder aandacht aan gegeven kon worden dan in het begin is jammer, de intentie was en is goed. De hoofd 

‘Onesimus’, een bedreigd soort huismus naar het schijnt, die ons in het begin nogal luid ademend aangaf 

permanent stil te zijn, was toen zelf in kennelijke staat. Aardige man hoor, goed bedoeld, niks mis mee. 

De opstelling van ons roemruchte 4e was deze keer niet omgegooid, de nutteloosheid hiervan is meermalen 

bewezen, en heeft tot diverse decepties geleid in het recente verleden. Hoe was nou eigenlijk vooraf de 
ingeschatte speelconditie van de deelnemers van onze zijde? Dit vroeg ik me achteraf wel even af gezien de 

verhalen die ik opgepikt heb gedurende deze avond ? Een kleine bloemlezing van wat ik heb gehoord: 

Bord 1, Wim van Noort: gaf aan dat er een wat al te gastvrije receptie voor virussen en bacteriën in zijn keel en 

neus gaande was. Dit overigens na een soort receptiebijeenkomst de dag ervoor voor een jarige broer. Dit was 

echter nergens de oorzaak voor deze ellende volgens Wim. Hij had zich (gelukkig) niet afgemeld, want het 
medicijn Trachitol was in zijn perceptie een wondermiddel. Dat hij toch in een zeer gezonde stelling een vrij 

ziekmakende zet deed, stemt tot nadenken, zeker ook over dit middel. Deceptie na de verondersteld gelukte 
decontaminatie, want Wim scoorde voorheen fabuleus. Onnodig verlies door een, laten we zeggen licht 

versnotterd onderste rij probleem. 

Bord 2, Martijn Rijneveen: had tevoren keurig laten weten dat hij wat later, maar wel op tijd zou komen vanuit 
Utrecht. Dit ook al vanwege een receptie, een kerstborrel van zijn werk. Martijn speelde een geweldige partij, 

offerde bewust een stuk voor nog eens 2 pionnen bovenop die ene die hij al voor stond. Het eindspel dat 
overbleef was stikspannend op de late avond, maar ondanks het eindspel van paard en toren zonder pionnen, 

tegen de toren en 4, later 3 pionnen van Martijn, deed zijn tegenstander het prima en won vrij gedecideerd. Dit 
nam het gevoel niet weg dat de perceptie was dat Martijn onderweg in staat moet zijn geweest deze deceptie 

na de voorheen genoten receptie te voorkomen. 

Bord 3, Gerben van der Weert: Gerben had eigenlijk best een goede en gelijkwaardig opgaande partij, niet 
zoveel op aan te merken. Hij kwam ook netjes aangeven dat als de tegenstander remise aan zou bieden, hij 

genegen was om dat aan te nemen. Met een pion voor weliswaar voor Gerben, maar die voorsprong betekende 
niet zoveel met de 2 lopers tegen paard en loper. Gerbens tegenstander durfde niet echt door te pakken om een 

kwetsbare pion aan te vallen met dat paard en de partij liep daardoor inderdaad remise. Een beetje een 

deceptie voor de omstanders dat hier niet zoveel meer over te schrijven valt. 

Bord 4, Arend van Grootheest: Haha kijk, gelukkig hier weer wel gerechtigheid voor de ondertitel van dit stuk. 

Arend gaf in de auto op weg naar Rotterdam al aan dat tevens hij een leuke receptie had gehad de voorgaande 
avond. Met wat oude studiematen ‘lekker’ doorgezakt, waarna enkele maten zoals te doen gebruikelijk de 

laatste trein hadden gemist (hilarisch) en een taxi moesten nemen. 
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Dit hadden zijzelf echter geenszins als een deceptie ervaren, het was raar geweest als dit ineens anders was 

gegaan kennelijk. Arend, beetje brak ook, had toch best een redelijke partij, maar moest in het verre eindspel 
helaas wel de vlag strijken. Goed gespeeld toch een nul, meer rust en een trainingskamp met een 

uitgaansverbod voor diverse teamleden wordt ernstig overwogen door de teamleiding. 

Bord 5, Erwin van Wingerden: remise na 21 zetten of zoiets, nadat schoonvader Dick Groot iets daarvoor ook 

remise had gemaakt na overleg met de teamcaptain. Dat die laatste figuur zelf geen enkel idee had hoe een 

fatsoenlijke schaakpartij op te moeten zetten, moet voor beide wél punten scorende teamgenoten wederom een 

flinke deceptie zijn geweest. 

Bord 6, Ton Hobé: Houdini Hobé, dat is voortaan de eretitel voor onze niet te onderschatten interne Rapidking. 
Het kan u toch niet ontgaan zijn dat Ton goed bezig is de laatste tijd? Daar horen onverwachte ontsnappingen 

en dus behoorlijke decepties voor de tegenstanders bij. Onlangs in de interne competitie, sorry Adri, won hij met 

een stuk achterstand toch nog van ‘de vader van’ een internationaal meester. Ook wint hij met het Rapidschaak 
meer dan goed is voor zijn omgeving is de heersende perceptie van sommigen. Deze externe avond ontlokte zijn 

tegenstander toch echt wel enige lelijke woorden tegen een teamgenoot op de receptie na afloop. Ik heb ze wel 
gehoord, Ton zwendelde zich vlak daarna naar een prima remise gehouden eindspel na driemaal dezelfde 

stelling. Ik zat er naast en wist dat het terecht was, de tegenstander kwam wel terecht teleurgesteld, niet verder 
dan: ‘ik heb geen bewijs dus het zal wel zo zijn’. Hij had ook gewoon de wedstrijdleider kunnen vragen en Ton ’s 

formulier checken die nog wel moest notuleren. Het klopte dus die claim, is de natuurlijk lichtjes gekleurde 

perceptie van uw verslaggever. 

Bord 7, Dick Groot: Dick was als eerste klaar, vroeg luid en duidelijk aan de teamleider of remise mocht toen er 

nog geen enkele uitslag op het bord stond. De wedervraag van de captain: wat vind je er zelf van? , leidde tot 
enige vreugde in de zaal, maar de remise werd terecht een feit. Dick wekt altijd wel een beetje de indruk op een 

receptie te zijn of om er net vandaan te komen, dus de remise was en is een OK resultaat. Naderhand een leuke 

analyse met de aardige tegenstander met wat liquide versnaperingen waarvan de bord 8 speler van Dordrecht 

ook nog heeft mogen profiteren. Terechte remise. 

Bord 8, Otto van Haren: die kwam, u gelooft het niet, ja hoor, ook vanaf een receptie. Ja echt hé, voor een 
jubilaris van mijn werk tot ruim over half zeven. In de stad na het bieren lopend naar de Arendshorst Rozenhof 

36, om mee te rijden naar Rotterdam. Na het redelijk doorstaan van de deceptie van mijn stuitend slechte 
opening toch nog behoorlijk terug gevochten, maar al snel was de perceptie van een ieder dat verlies zelfs aan 

bord 8 onafwendbaar was. Dit betekende de 2-1 achterstand na de remises van Dick en Erwin. De uitslag die 

dus later nog veel erger werd. 

Kortom december, met al die recepties voorafgaand aan dit soort belangrijke partijen , zal bij dit natuurlijk 

jammerlijk verwerpelijk gedrag van vele teamleden, tot onvermijdelijke decepties leiden. Maar dat is uiteraard 

mijn perceptie…… 

O.C. van Haren. 

   Onésimus 2              1708 - Dordrecht 4             1600 6  - 2 

1. Jan de Korte            1855 - Wim van Noort           1720 1  - 0 

2. Cor Treure              1757 - Martijn Rijneveen       1528 1  - 0 

3. Marcel van der Linden   1649 - Gerben van der Weert    1624 ½  - ½ 

4. Cees Schoolenberg       1728 - Arend van Grootheest    1657 1  - 0 

5. Henk Henderson          1769 - Erwin van Wingerden     1514 ½  - ½ 

6. Andre Leffers           1683 - Ton Hobe                1549 ½  - ½ 

7. Martin in 't Veld       1647 - Dick Groot              1545 ½  - ½ 

8. Ap Willeboordse         1572 - Otto van Haren          1664 1  - 0 

 
Dordrecht 4 verliest 5,5 – 2,5 uit van Pascal 1 na een best spannende avond. 
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Vooraf was duidelijk dat het onderlinge krachtsverschil hier en daar wat groot was, maar in de wedstrijd van 

dinsdag jl. viel dat eigenlijk allemaal wel mee. Een hopelijk listige opstelling, verzonnen door de zelfbenoemd 
geslepen teamleider, husselde het team wat door elkaar. Veel maakt dit bij het vierde niet uit hoor, want wij 

ontlopen elkaar niet zoveel. Het gaat om het idee dat je wat probeert nietwaar? 

Bijna had de switch van borden toch succes, want Wim aan 3 tegen Kees van Meerkerk en Martijn aan bord 7 

tegen Koert Timmerman scoorden een vol punt. Invaller voor afwezige Erwin, Teus Slotboom deed het ook 

prima met een remise aan bord 5 tegen Jo Pattinama. Arend had ruim tevoren aangegeven graag tegen Melvin 
Holwijn te spelen, maar trof vanwege diens afwezigheid Meinte Smink aan bord 1. Aan bord 2 had ik mezelf 

geposteerd en kreeg nogal verrassend Teus Dekker als tegenstander. Die speler had nog niet meegedaan in de 
vorige 2 partijen van Pascal. Uiteindelijk zat dus iedereen zowat tegen een andere tegenstander dan verwacht. 

Tot zover de vrij overbodige wekenlange voorbereiding. Robin Bos zat aan bord 8 van Pascal met een veel 

hogere rating dan bord 6 en 7. Tja zo doe ik al mijn goedbedoelde huiswerk totaal voor niets natuurlijk. Ton 
Hobé trof nu aan bord 6 Michael Bijkerk, van wie ik al wist dat hij heel goed scoort. Ik had hem eigenlijk als 

tegenstander van onze Martijn bedacht. Als de normaal gesproken onaangepaste tegenstander zich ook al gaat 

aanpassen aan de aangepaste opstelling van de opponent, pas ik daar onze opstelling voortaan niet meer aan. 

Ondanks alle zijn goede voornemens moest Arend toch als eerste aan bord 1 de koning omleggen. Helemaal 
voorbereid op een glorieuze witpartij tegen Holwijn, ging dat jammer genoeg niet door. Zelf appte hij al om 

22.06 uur vanaf de speellocatie (!!!) het volgende: ‘Geen Melvin aan bord 1, dus mocht ik me opofferen tegen 

Meinte Smink. Nou, dat is goed gelukt. Op de 22e zet al weten dat je hoe dan ook mat gaat is geen pretje. Ik 
liet mijn tegenstander veel te ver oprukken op de koningsvleugel. Twee sterke en goed samenwerkende 

paarden, en geen enkele foute zet van Meinte. Om 22 uur kon ik daardoor de rest gaan bekijken’. Gelukkig won 
Wim hierna vrij snel zijn pot na een voorbeeldig strak uitgevoerde witte partij, wederom. Het ontlokte 

tegenstander de opmerking dat ‘het tijden geleden was dat hij zo slecht had gespeeld’. Tja dat kunnen Wim’s 

tegenstanders gerust een poosje volhouden, maar hij is gewoon heel vast in zijn spel en maakt dus weinig of 
geen fouten. Geen toeval meer dus, al lang niet meer. Teus kwam keurig tussendoor vragen of hij een 

remiseaanbod mocht aannemen, en vooral omdat hij zelf geen muziek meer in de stelling zag werd dit 
toegestaan. Teus schrijft daar zelf over: “Ik speelde op bord 5 met wit tegen Jo Pattinama (1665). Ik kwam 

goed uit de opening en stond lekker met aardig wat druk op de koningsstelling. Enige minpuntje was dat mijn 
paard nog steeds op b1 stond. Na enkele mindere zetten van mij speelde Jo zich onder de druk uit en kreeg hij 

een toren op d4 en even later zelfs op d1. Toen ik die toren dreigde op te sluiten Koos Jo voor zetherhaling en 

na 2x dezelfde stelling bood hij remise aan. Na overleg met de teamcaptain geaccepteerd.’ 

Ook Gerben kwam even informeren of hij remise aan mocht bieden. Ja ja, de teamgeest van dit 4e is 

ongeëvenaard en alle spelers kennen dit strakke regime, de code zo u wilt. Gezien de partijstand van Martijn 
met een pionnetje meer en mijn eigen nogal verbeten strijd aan bord 2 dacht ik dat het prima was. Daar ging 

echter later iets gruwelijk mis. Gerben raakte zijn koning aan, die viel zelfs symbolisch om hoorde ik ? Hij moest 

daar dus mee zetten en kon daarna meteen opgeven wegens dame verlies. Qua stand werd het al lastig in 
Gerbens partij, en zou een remiseaanbod toch niet aanvaard zijn wellicht. Maar dit was meteen over en uit 

zonder rommelkansen en dus een behoorlijke domper. Ton Hobé verloor van de extern nu ook weer sterk 
spelende Michael Bijkerk. De rating van Michael blijft nog wat achter maar hij speelt zeker 150 tot 200 punten 

beter dan je zou vermoeden. Ik heb dat helaas zelf op diverse toernooitjes in Sliedrecht mee mogen maken. 

Dick Groot aan bord 8 heeft niet al teveel kansen gehad en verloor dan ook. Dick: ‘mijn partij begon gedrukt, 
tegenstander Elo 1750 had openingsnieuwtje (voor mij) net nadat ik na ca 22 zetten alles weer onder controle 

had werd ik te ongeduldig moest een stuk weggeven tegen 3 slechte pionnen welke ik kwijt raakte alsmede ook 

de partij.’ 

Martijn pakte prima het punt door het langdurige voordeel van een extra pion goed uit te buiten. Martijn schrijft 
: ‘ Ik stond al klaar bij de club in Dordrecht, terwijl John dan doodleuk zegt dat hij dacht dat alleen D1 zou 

spelen. Verbaasd keek ik dus op mijn telefoon en zag inderdaad dat er uit werd gespeeld. Dus snel haasten 

richting Papendrecht om er voor te zorgen dat ik op tijd mijn partij zou kunnen spelen. Eenmaal daar om 20:00 
precies, waren de Papendrechtenaren rustig alles aan het opzetten. Ik werd op bord 7 geplaatst, tegen de heer 

Timmerman (zonder de kenmerkende S op het einde). Er kwam een open Siciliaan op het bord met 5. .. d6. 
Solide opening met veel ruimte voor wit. In het middenspel stonden de lopers van beide spelers gespiegeld, op 

d2 en d3 voor wit en d7 en d6 voor zwart. Ik kon daarentegen op f4 het spel openbreken en 3 eilanden creëren 

in de pionnenstructuur van de tegenstander. Na vele zetten werd de aanval op één van de pionnen te veel en 



kon ik deze dus winnen. Bij het winnen van de pion werden ook veel stukken geslagen waardoor er nog een 

loper en dame over bleven. Door een matdreiging moesten ook de dames afgeruild worden, waardoor ik in een 
eindspel met gelijke lopers een pion voor stond. Door deze pion aan de andere kant van het bord door te 

schuiven kreeg ik de dreiging op promoveren. De tegenstander gaf op, waardoor de stand op 2,5 - 3,5 kwam.’ 

Otto had helaas tegen Teus Dekker de zenuwen weer eens helemaal niet onder controle. Met tijd voldoende ( 

18 min.) om rustig te zetten, vluggerde ik weer eens vrolijk mee in de 3 minuten en een beetje van de 

tegenstander. Dit in de veronderstelling dat het toch uit was. Eerder vertoonde en misplaatste arrogantie ? 
Zwart stond volgens het later geraadpleegde computerbeest achteraf ruim gewonnen na een gewonnen 

kwaliteit én de belangrijke g en a pionnen en moest veel rustiger de zaak kunnen beslissen. Een paar zetten 
teveel op een niet bestaande mataanval spelen en ik zag veel te laat het nog mogelijke tegenspel in. Invoer in 

StockFish in de vroege uurtjes van woensdagochtend maakte uw verslaggever pas helemaal troosteloos. Een 

onbegrijpelijke misgreep met een gruwelijk verkeerde torenzet en een daardoor onvermijdbare promotie van de 
anders absoluut kansloze witte e pion. Daar waar zwart met een tijdig toren a1, en vervolgens naar e1, al dit 

tegenspel had kunnen voorkomen. Gaat dus echt van -6 in zwarts voordeel naar + 8 voor wit volgens de bitjes 
en bitejes. Nou ja, daarom heb je dus kennelijk volkomen terecht een paar honderd punten minder dan je 

tegenstander. Jammer dat direct na de partij dan door je tegenstander net gedaan wordt alsof dit de normaalste 
zaak van de wereld was, deze uitslag. Waarschijnlijk omdat zwart wat verwerkingstijd nam door nogal 

overbodige zetten te doen in een na de promotie verloren stelling, was enige zelfreflectie of gepaste 

bescheidenheid nergens te ontdekken. Maar OK , zo had het dus even zo goed een veel niptere nederlaag, of 
zelfs een 4-4 kunnen worden. Het mocht deze keer niet zo zijn helaas. Vol gas vertrokken we uit Papendrecht, 

nog eventjes 130 gereden, en probeerden aldus de CO2 uitstoot voornamelijk daar te laten plaatsvinden. Dit 
zonder de bridge club in het veel te warm gestookte Denksportcentrum verder nog te irriteren. Na de uitslag van 

deze partij en die van Dordrecht 3 onlangs tegen Sliedrecht 1 moeten we als club m.i. serieus overwegen ons 

gemeentebestuur te adviseren uit het Drechtsteden bestuur te vertrekken. We blijven tenslotte eilandbewoners 

en we constateren dat we van de onderlinge, sportief bedoelde confrontaties niet echt opknappen toch ? 

   PASCAL 1                1739 - Dordrecht 4             1607 5½ - 2½ 

1. Meinte Smink            1856 - Arend van Grootheest    1657 1  - 0 

2. Teus Dekker             1883 - Otto van Haren          1664 1  - 0 

3. Cees van Meerkerk       1783 - Wim van Noort           1720 0  - 1 

4. Kees Brinkman           1795 - Gerben van der Weert    1624 1  - 0 

5. Jo Pattinama            1665 - Teus Sr Slotboom        1567 ½  - ½ 

6. Michael Bijkerk         1591 - Ton Hobe                1549 1  - 0 

7. Koert Timmerman         1590 - Martijn Rijneveen       1528 0  - 1 

8. Robin Bos               1749 - Dick Groot              1545 1  - 0 

 

Dordrecht 4 speelt gelijk tegen Hoekse Waard 1 
Published: Saturday, 19 October 2019 07:41 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 186 

Na de vooruit gespeelde partij van bord 1 een week geleden, heeft Dordrecht 4 het nog gelijk kunnen maken 

tegen Hoekse Waard 1. Dinsdagavond wonnen wij met 4-3. Gelukkig of niet ? Uiteindelijk waren de 

Numansdorpers nogal blij met de 4-4. Wij ook ? 

Martijn had helaas een week geleden het onderspit moeten delven tegen Gert van Driel. Martijn is nog steeds 
bezig om zijn externe- en interne Elogetal, dat maar liefst 200 punten verschilt, meer in overeenstemming te 

brengen. Komt natuurlijk wel goed op den duur, maar nu helaas nog even niet. Goede en sportieve 
tegenstander overigens die Gert, ook de hoogste Elohouder (1795) van dit qua speelsterkte verder vrij 

homogene team. 

Na de wedstrijd van dinsdagavond jl. hebben wij als team nu definitief besloten nooit meer vooruit te spelen. Dit 
omdat het simpelweg nooit eens goed uitpakt voor ons. Het is helemaal niet fijn om met een achterstand te 

beginnen. Het bestuur (i.e. EWL Hans) is het er politiek gezien uiteraard niet mee eens, maar wij doen het 
gewoon niet meer. 12 November is Erwin er niet bij, inval is geregeld. Zo doe je dat. Niks vooruit spelen, never, 

nee never nooit niet meer. 
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Dordrecht 4 is zelf al jaren compleet in dezelfde samenstelling. Kun je niet komen op de geplande avond ? Best 

jammer man. Regel dan maar een andere speler is ons devies vanaf nu, wij knappen er namelijk bij herhaling 
niet van op om jullie tegemoet te komen. De speelavond zelf, met dus zeven partijen, verliep helemaal niet zo 

slecht. Al snel had ik op bord 8 met wit een comfortabele, zo niet gewonnen stelling . Op de meeste borden was 

van alles aan de hand, maar nergens heel slechte, of verloren stellingen. 

Dick verloor wel als eerste aan bord 7, kennelijk behoorlijk afgeleid door een zakelijk telefoontje, maar hij heeft 

ook nergens goed gestaan in de partij. Wim speelde weer een prima witte pot op niveau, deze keer aan bord 2, 
Gerben was wat aan het rommelen op bord 3, en Arend aan 4 had weliswaar een kwaliteit ingeleverd, maar 

volgens velen was dat wel te keepen naar remise of meer. 

Aan bord 5 was Erwin goed bezig en won later ook prima. Hier wat Erwin er zelf van vond: “Ik speelde 

afgelopen wedstrijd met zwart een Franse partij. De opening, zoals mij wel vaker overkomt, niet helemaal ideaal 

uitgevoerd. Hoewel er nog heel weinig aan de hand was, werd het met name een beetje manoeuvreren in de 
beknopt beschikbare ruimte. Echter werd langzaam de druk minder en kreeg ik de tijd om de rollen om te 

draaien. Met uiteindelijk een sterk paard op b4. Dit resulteerde in een vork op een dame en een toren. De dame 
wilde hij uiteraard veilig stellen, maar hij kon dit niet zonder de verdediging van zijn paard op c3 op te geven. 

Dit betekende dus een vol stuk winst. Vervolgens was het nog een opgave om het paard op b4 niet kwijt te 
raken, maar er konden na enige tijd stukken worden geruild. Dit betekende een eindspel van Dame, tegen 

Dame + Loper + 2 pluspionnen. Hierop besloot de tegenstander vervolgens dat hij de handdoek wel in de ring 

kon gooien.” 

Gerben aan bord 3 had het lange tijd niet gemakkelijk, maar won in het eindspel op tijd. De vlag van de 

tegenstander viel, nadat Gerben eerst zelf eerder in de partij behoorlijk in tijd achterstond. Arend had een van 
zijn zeldzame externe verliespartijen dinsdagavond. Ook volgens eigen zeggen onnodig. Op een gegeven 

moment stond het dus , wellicht wat gelukkig, 4-3 voor ons, na winst van Wim, Erwin, Gerben en Otto. Alleen 

Ton Hobé, Hobi Wan Kenobi voor intimi, was aan bord 6 onder de immense druk van de vele, ter zake zeer 
deskundige toeschouwers nog bezig. Bij remise of winst zou het vierde dus de pot nog kunnen winnen. Dat 

bleek iets teveel gevraagd, en dat was misschien ook wel geflatteerd geweest. Het was jammer dat Ton, die 
eerder in zijn partij tegen Mark Hopman erg slecht had gestaan, zich heel goed teruggevochten had naar een op 

zijn minst gelijkwaardige stelling, in het eindspel toch nog onnodig verloor. De ‘deskundigen’ langs de zijlijn 
konden, haast hijgend over elkaar heen rollend, meteen aangeven hoe het nog remise (door pat) had moeten 

worden. Nee, daar knap je als lijdend voorwerp (ja met een lange ij) , lekker van op na zo’n enerverende partij. 

Ton knokte zich vanuit een zeer matige stelling naar gelijke stand, naar eventueel nog winst, maar verloor dus 
toch. Ik vind dat vermeldenswaardig die strijdlust. Vechten en verliezen is nooit een schande, niks doen en de 

zaak wat vilein becommentariëren aan de zijlijn wel. 

Einduitslag 4-4, niet verkeerd maar er zat dus meer in. De start van het seizoen is niet slecht, met nu 3 punten 

uit twee wedstrijden doen we mee. Rest ons nog de wedstrijdleider van de avond, John van der Laar te 

bedanken. Streng doch rechtvaardig, soms met een wat felle blik en een daarbij best venijnige 
gelaatsuitdrukking, heeft hij er in zijn eentje voor gezorgd dat de avond deze keer zonder noemenswaardige 

geluidsoverlast is verlopen. Enige tijd na de sluiting van de Crabbehoeve zijn de heren T.S. uit D. en ene V. van 

B. (uit Krisp.) uit hun benarde positie alsnog door de wedstrijdleider bevrijd, naar verluid…. 

Volgende partij is dinsdag 12 november uit naar Pascal 1 te Papendrecht met daarin een paar bekenden van 

onze club.                                                                    Dordrecht 4 1600 - Hoeksche Waard 1 1694 4 - 4 

Dordrecht 4 wint van Erasmus 3 en start goed in de tweede klasse A. 
Published: Thursday, 03 October 2019 15:45 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 228 

Maandagavond 30 september moest Dordrecht 4 om dit ongetwijfeld weer niet gemakkelijke seizoen te 

overleven , het liefst maar meteen winnen van Erasmus 3. Bij binnenkomst, net als vorig seizoen tegen het 
4e van Erasmus, een uiterst hartelijke ontvangst van onze oud voorzitter Anton van Bokhoven en de, bij velen 

van ons ook bekende extern wedstrijdleider Paul Wilhelm. U heeft allen hun welgemeende groeten. Fijne locatie 

overigens, op het parkeren na dan, en bijna de gehele avond een respectvolle stilte. Niet overdreven maar toch 

beschaafd en elegant. Zouden wij ook eens kunnen proberen…..? 
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De nieuwe teamleider van Dordrecht 4 en tevens de verslaglegger van dit verhaal, had van tevoren alle 

manschappen bijna maniakaal op scherp gezet. Mails met ingewikkelde Excel files die sommigen niet konden of 
wilden openen, telefoontjes en zelfs een gloednieuw aangelegde groepsapp. Alle moeite werd gedaan om allen 

toch vooral van het belang van deze wedstrijd doordrongen te laten raken. Minimale, geen/of lauwe reacties 
waren het gevolg, maar naar maandagavond bleek had men in alle (te veel gestalkte ?) stilte, toch heel goed 

begrepen dat verliezen hier geen optie was. 

Dat alleen de bedenker van dit alles later van de laagste Elo-houder zou verliezen wist toen nog niemand. 
Goedbeschouwd verloor er behalve die stalker inderdaad niemand, maar dat had best gekund !!Veel partijen 

stonden de eerste paar uren best gelijk, behalve bord 8, dat leek vanaf het begin echt nergens naar. 
Tegenstander Jeroen Landsheer verdient alle lof, vanaf het begin passief en lelijk spel goed aangepakt. Als 

laatste en enige Erasmusser het volle punt incasseren na te langdurig, en bovendien wat wanhopig tegenspel 

van de zwartspeler. 

Nou ja, het verliep eigenlijk boven verwachting voor het team in de uitslagen. Dick Groot had op bord 7 op een 

prima manier de kwaliteit verdiend, in het daarop volgende eindspel had zijn tegenstander echter door de wel 

erg sterke loper steeds voldoende tegenspel : 0.5-0,5. 

Hierna kwamen snel de winstpartijen van bord 6 en 5 binnen, Ton (6) en Erwin (5) waren de mannen die ons 
met 2,5 tegen 0,5 stevig op de kaart hebben gezet. Daarna remises van Wim aan 1, daar zat misschien meer in 

vond Wim zelf ook, Martijn aan 2 en Gerben aan 3, en de 4 punten waren in elk geval binnen. Arend had aan 

bord 4 volgens eigen zeggen een partij met de nodige fouten over en weer. Arend gaf in totaal gewonnen stand 
onderweg een toren weg, maar zijn tegenstander maakte toch echt de laatste fout door ook een volle toren aan 

te bieden in het eindspel. Remise was wat Arend wilde, en het team had geholpen aan de winst, maar zo 
winnen was uiteraard ook een optie. Mooi om te zien was dat de voorzitter van onze club ook heel zakelijk kan 

aangeven dat een duidelijk losgelaten toren op veld a1 niet per sé teruggezet mag worden vanwege de nu nog 

altijd vriendschappelijke betrekkingen tussen onze clubs. Afijn, het moment was toen rijp om het eigen 

onvermogen maar toe te geven en mijn tegenstander de eer te gunnen voor het nog gênanter zou worden. 

3-5 prima overwinning heren, we gaan er weer voor want het is ons al 2 keer gelukt om in de tweede klasse te 
blijven. Alle goeie dingen bestaan uit drieën, en deze indeling in 2A is zelfs iets gunstiger dan vorig jaar qua 

niveau van tegenstand.                                                                                                       Otto van Haren 

RSB - Dordrecht 5 (3e klas) 
 
Verrassende winterkampioen; Teus leidt de klasse top-10! 
 

• Klasse 3B            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

• 1. Dordrecht 5          3  6  15  x  5  .  .  5  5  .  . 

• 2. Spijkenisse 3        3  4  14½ 3  x  6  .  .  .  5½ . 

• 3. PASCAL 2             3  4  13½ .  2  x  .  .  5  .  6½ 

• 4. RSR Ivoren Toren 3   3  4  13  .  .  .  x  4½ .  3½ 5 

• 5. Fianchetto/HZPS 3    3  2  12  3  .  .  3½ x  .  5½ . 

• 6. HI Ambacht 2         3  2  11½ 3  .  3  .  .  x  .  5½ 

• 7. Krimpen a/d IJssel 3 3  2  9½  .  2½ .  4½ 2½ .  x  . 

• 8. De Willige Dame 2    3  0  7   .  .  1½ 3  .  2½ .  x 

 
Top 10 
Speler                    Team                 W  N KNSB TPR  RaTg  

1.  Teus Sr Slotboom      Dordrecht 5          3  3 1567 2266 1466  

 



RSB Viertallen Dordrecht V1 &  V2  

 
Eerste match Dordrecht viertal in 1A 
Published: Tuesday, 12 November 2019 14:58 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 25 

Ons team bestaat uit 5 man dus had onze captain Teus Slotboom zichzelf op de reservebank geplaatst vanwege 
het Krimpen Open wat deze keer ongelukkigerwijs op dezelfde dag gepland was als onze eerste wedstrijd tegen 

het viertal van Erasmus V1. Helaas moest Ton Slagboom zich afmelden op maandag lunchtijd dus er was 

plotseling een probleem. Teus kon moeilijk afzeggen want de indeling voor Krimpen Open was al gemaakt en 

dat zou een reglementaire nul opleveren. 

Gelukkig was Xander van Doorn bereid in te vallen en konden we toch met een viertal aantreden. Om 21:15 
kwam Victor van Blommestein (3e bord) melden dat z’n tegenstander al remise had aangeboden. Stelling was 

misschien ietsje beter voor Victor, maar het bord stond nog vrij vol. Ik heb het aan Victor overgelaten en hij 

besloot om toch maar door te spelen.  Even later kwam Marcel den Boer (bord 4) met dezelfde mededeling dat 
er remise was aangeboden. Hier was al veel van het bord en er zat echt geen muziek meer in de stelling, dus 

geaccepteerd (0,5-0,5). Inmiddels was Victor erin geslaagd om zijn ietsje betere stelling uit te bouwen, lichte 
stukken eraf en druk van torens over de halfopen c-lijn. Hier ging de tegenstander in de fout en het eerste volle 

punt was binnen (0,5-1,5). 

Zelf zat ik op het eerste bord en hoewel ik aanvankelijk best wel lekker stond maakte ik een fout en verloor een 

stuk tegen een pion. Nog even doorgegaan maar er was geen redden meer aan (1,5-1,5). Als laatste bezig was 

onze invaller, Xander van Doorn (bord 3). In ’t begin ging het gelijk op maar gaandeweg kreeg Xander toch iets 
overwicht. De witspeler verdedigde secuur maar dat kostte wel veel tijd. Uiteindelijk, in een gecompliceerde 

stelling, moest de witspeler 2 kwaliteiten geven om te overleven. Dan denk je, dat is klaar, maar de witte 
paarden tegenover de torens dreigden voortdurend met allerlei vorken en de dames stonden ook nog op het 

bord. Xander ging toen serieus tijd gebruiken en uiteindelijk zaten beide spelers onder de 5 minuten. Gelukkig 

wist Xander de goede weg te vinden en de eindstand 1,5-2,5 op het formulier te plaatsen. Onze invaller 

matchwinnaar! 

1. Verhoeven - Kees van ’t Hoff               1-0        ;     2. Renzen      - Xander van Doorn           0-1 
3. de Kleijnen - Victor van Blommestein  0-1        ;     4  Ouwehand - Marcel den Boer            0.5-0.5  

 
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  

 

Er is nog ruimte voor nieuwe advertenties, het gaat toch weer goed met 
de economie?! Vooral zoekt SCD een nieuwe Chinees, nu de favoriet van 

Victor v. Blommesteijn op het Admiraalsplein er helaas mee gestopt is…. 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/609-eerste-match-dordrecht-viertal-in-1a
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/609-eerste-match-dordrecht-viertal-in-1a?tmpl=component&print=1&layout=default
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=f11f8207a592e8c831e99eacee483d28026ba185
mailto:info@vanreesverf.nl


3.Toernooien 

 
                  Prachtige foto Kees tegen GM Kamsky-Vlisssingen 

6e Merz toernooi 
Published: Thursday, 03 October 2019 16:25 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 203 

Zaterdag 21 september werd het 6e Merz snelschaaktoernooi gespeeld in het gelijknamige etablisement aan de 

Korte Kalkhaven. Hoewel een maand later dan de vorige edities, op de grens van de herfst, was het een 

zonovergoten dag. Er werd daarom ook gretig gebruik gemaakt van het terras. 

Voor het eerst werd het toernooi onder de vlag van schaakclub Dordrecht georganiseerd. Dat betekende een 

vaste prijzenpot en medewerking van een heuse arbiter (waar gelukkig geen enkele keer een beroep op werd 
gedaan) 30 spelers hadden zich voor 11 uur ingeschreven. Tot grote vreugde veel Dordtse spelers en zoals elk 

jaar ook weer een delegatie uit Breda. 

Groep A bestond uit 15 spelers met een rating boven de 1700, groep B uit de overige15 spelers. Niet heel 

verrassend eindigden de 2 hoogst geplaatsen: Lennard den Boer en Jacques Hennekes gedeeld op eerste 

plek met 11,5 punt. Interessanter werd het omdat de heren eindigden met als onderling resultaat een remise. 
Besloten werd om de prijzen te delen maar werd voor de eer een barrage gespeeld. Lennard trok met 2-1 aan 

het langste eind. Opvallender is de het resultaat van André Boon, tegenwoordig huisschaker met een laatst 
genoteerde rating van onder de 1800. Met slechts een half puntje minder dan de winnaars legde hij beslag op 

de derde plaats. Als derde Dordtenaar eindigde Hans Berrevoets met 10 punten, ook een prima prestatie! 

In de B groep wederom twee Dordtenaren in de prijzen maar  de eerste prijs was voor Cedric Kerkmeester, een 

regelmatige bezoeker die al menig prijsje wegkaapte in vorige edities. Plaats twee was prooi voor Hans 

Schreuder, een bekende naam die voor het eerst meedeed. Het was ook het debuut van onze enige echte 
voorzitter, Arend van Grootheest. Hij eindigde als derde. Nadat de broodjes in de pauze zich al heerlijk deden 

smaken volgde na de prijsuitreiking nog menig biertje en bitterballen. Hoewel de opkomst misschien een beetje 
tegenviel ten opzichte van de capaciteit die werd geboden, kan ik niets anders zeggen dat bet toernooi wederom 

vooral gezellig dus geslaagd was. Tot volgend jaar !                                                                         

         Marcel Pluymert, Toernooicommissie 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/596-6e-merz-toernooi
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/596-6e-merz-toernooi?tmpl=component&print=1&layout=default
http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=9e705731ede9b7a71e2f3b2f7b2f0e22e9defcb4


OLIEBOLLENTOERNOOI 2019: MARK flikt het weer…en meer Dordts succes. 

Op vrijdagavond de 27e december stroomde het clubgebouw van Fianchetto vanaf 18 uur 45 vol met 
enthousiaste snelschakers. We zagen weer vele bekende gezichten en de sfeer was als vanouds. Helaas 
vonden enkele personen het nodig om zonder bericht weg te blijven maar dat werd door de wedstrijdleiding 
professioneel opgelost. De voorrondes verliepen zonder echte verrassingen. Mark Timmermans bleef 
ongeslagen net als Erik Both, Cedric Kerkmeester (!), Ben Riksen en Kees Sio.  
 
Mark Timmermans won finalegroep 1 en werd dus weer ongeslagen oliebollenkampioen. Erik Both (2e) verloor 
alleen van Mark en Ben Riksen werd 3e. Cedric Kerkmeester bewees zijn gestegen schaakkracht met 3 punten  
Philip Westerduin won groep 2 voor Roland van Keeken en Kees van Toor. 
Marcel Pluymert werd de ongeslagen kampioen in groep 3 voor David Berendsen en René Mersch. 
 

RSB Open / PK 
Op 4 zaterdagen bij RSR Ivoren Toren speelden 3 clubgenoten mee met matig succes. In de B-groep haalde 
secretaris Teus Slotboom met 3-7 een schamele 1350 TPR. Ook John en Johan scoorden onder hun ‘niveau’, 
wat ook komt door de grote verschillen in indeling. Zo moest John tegen oud wereldkampioen correspondentie 
Gert Timmerman spelen in de laatste ronde! Johan had dat ook en beschrijft e.e.a. in zijn eigen woorden: 
 
“Zoals al eerder aangegeven is mijn rating behoorlijk aan het fluctueren. Mijn hoogste rating was ooit 1945. Dat 

is echter al lang geleden. Mijn huidige rating is 1740. Als ik in januari 2020 niet goed scoor in de tienkamp en de 

weekvierkamp van het TATA steel chess toernooi zal die rating nog verder dalen. Ik heb echter goede hoop dat 
ooit het tij zal keren. Het gekke is dat ik op zich het gevoel heb goed te spelen. Alleen de resultaten vallen 

tegen. Zo heb ik in het afgelopen PK RSB, waarvan elders in dit Digiblad door Ton Slagboom een verslag is 
geschreven, gewonnen gestaan in partijen tegen goede spelers als John van Baarle en Andrzej  Pietrow. Ik moet 

het echter wel kunnen afmaken. Dat ontbreekt er momenteel aan. Hoop doet echter leven. In het Krimpen 

Open, waarbij elke maand 1 partij wordt gespeeld,  heb ik momenteel 2.5 uit 4. Hopelijk haal ik eindelijk eens 
een  goede TPR in een toernooi. Dan zijn de mindere resultaten in het Science Park toernooi (3 uit 9) en 

Vlissingen (4 uit 9) alweer gauw vergeten. Mijn streven voor 2020 is minimaal weer een rating van 1800 of meer 
te hebben”.                                                                                                              Johan van de Griend 
 

Dana Verheij  - Laar, van de John = 1-0 RSB  Gr. A 3e ronde  Rotterdam  
1. e4 e5 2. Nf3 Nc 6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 ed4 6. e5 Ne4?! [6... d5 is het beste antwoord. Maar het ziet er allemaal erg 
ingewikkelduit.] 7. Bd5! f5 [Zwartkaneenstukofferproberen: 7... Nf2!? 8. Kf2 dc3 9. Kf1 cb2 10. Bb2] 8. cd4 Bb4 9. Bd2 Nd2 10
. Nbd2 Ne7 11. Bf7!? Leuk gevonden! Het is al wel eerder gespeeld, maar dat zal Dana niet hebben 
geweten. 11... Kf7 12. Qb3 Kf8 [Wellicht beter is weer 12... d5!?] 13. Qb4 d6 14. O-O Materieel staat het nog gelijk, maar 
anderekenmerkenzijn zwaar in het voordeel van wit. 14... Nd5 15. Qb3 Be6 16. ed6 Koel gespeeld, niet bang voor een 
aftrekzetmethetpaard. 16... Qd6 17. Qb7 Nb6 18. Rac1 Bd5 Dameopsluitenluktniet. 19. Qc7 Qc7 20. Rc7 Ba2 21. b3! Lopero
psluitenluktwel! 21... Nd5 22. Rb7 a5 23. Ng5 Re8 24. Ra1 Nc3 25. Kf1 h6 26. Rc7 Nb5 27. Nf7 Nc7 28. Nh8 Goed gezien 
dat het paard altijd weer weg kan via g6. Wit wint een stuk. In het vervolg pareert 
zealletegenactiesvanzwartenvlechtooknogeenmooimatnet. 28... a4 29. Ra2 ab3 30. Nb3 Rb8 31. Nc5 Rb1 32. Ke2 Nb5 33. K
d3 Rd1 34. Kc4 Nd4 35. Ra8 Ke7 36. Ng6 Kf6 37. Rd8 Rc1 38. Kd4 Rd1 39. Nd3 Kg6 40. Ke5 Ra1 41. Rd6 Kg5 42. f4 Kh5 4
3. Kf5 g6 44. Rg6 Ra5 45. Ne5 Ra2 46. g4 [Volgenshet notatiebiljet kwam het mat niet meer op het bord: 46. g4 Kh4 47. Rh6#] 

 
Doolaard, Floris - 2019.10.12 - Griend, van de, Johan Rotterdam 1-0 RSB Open 2019 - groep A (2e ronde) 

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 ed4 4. Bc4 Nf6 5. e5 d5 6. Bb5 Ne4 7. Nd4 Bd7 8. Bc6 bc6 9. O-O Bc5 10. f3 Ng5 11. Be3 Bb6 12. f4 Ne4 13. Nd2 

c5 14. N4f3 Nd2 15. Qd2 d4 16. Bf2 De voorgaande, soms toch best complexe zetten, zijn allemaal op hoog niveau gespeeld. Deze 

mannen kennen hun theorie. 16... O-O [De allerbeste zwartspelers gingen nu voor 16... Bc6] 17. Bh4 Rokade was het sein voor wit om 

tot een grote koningsaanval over te gaan. 17... Qe8 18. Rae1 Bf5 19. Qf2 Qe6 20. h3 Qc4 21. g4 Bc2 22. f5!? Materiaal doet er niet meer 

toe. Slaat de witte aanval door of niet? 22... Bd3 23. f6!? Bf1 24. Rf1 d3 Deze is ook niet zonder gevaar. 25. Qe3! h6 26. fg7 Kg7 27. Bf6 

[27. Bg5!] 27... Kh7 28. Rd1 [De volgende schitterende variant snapt alleen een computer. Eerst een paardoffer proberen: 28. Ng5! Kg8 

(28... hg5? 29. Qg5 gaat mat.) (28... Kg6? 29. Qf3 mat.) 29. Nf3 Dan maar terug. (29. Ne6!? werkt ook niet na 29... Kh7 (29... fe6? 30. Qh6 

gaat mat.) (29... Qe6? 30. Qh6 mat.) Maar ook nu kan wit weer terug naar de winnende variant: 30. Ng5! Kg8 31. Nf3 Kh7 32. b3!) 29... 

Kh7 Zwart moet ook terug. 30. b3! Dit is het winnende zetje. 30... Qd5 31. Ng5! Nu werkt het beter. 31... Kg8 32. Kh2! Deze is ook nog 

even essentieel. 32... c4 33. Qf4! Dit is mogelijk dankzij 30.b2-b3 33... d2 34. Ne4! d1Q (34... Bd4 is nog het beste, maar verliest ook.) 35. 

Qh6] [Wit kan ook meteen 28. b3! doen, maar dan zouden we die eerste pogingen met dat paard hebben gemist...] 28... Qd5 29. Qf4 

Rg8 30. Kh2 Qa2?? Dit pionnetje is heel giftig. [30... c4! biedt zwart volop spel.] 31. Qe4 Rg6 32. Qa8 Rf6 33. ef6 Qb2 34. Kg3 c4 35. Qe4. 
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4.JEUGD 
 
SCHOOLSCHAAK 
 
Schoolschaaktoernooi groot succes                                                                          Wouter de Bruin 

Woensdag 20 november vond het jaarlijkse schoolschaaktoernooi plaats. Vanuit schaakclub Dordrecht 

is Wouter deze dag bezig geweest met de organisatie, samen met Dordt Sport en ongeveer 20 stagiaires 

van de opleiding Sport & Bewegen van het Da Vinci college. Locatie was de kantine van DeetosSnel. 

Een ruime zaal waar deze hoeveelheid kinderen inclusief supporters goed gehuisvest kunnen worden. 

 

Er waren ongeveer 80 enthousiaste schoolkinderen, die vol overgave met elkaar de strijd zijn 

aangegaan. Ze waren verdeeld in poules op basis van leeftijd. Elke groep had een andere winnaar, 

waarvan velen nog niet bij de schaakclub bekend zijn. Aan het einde van de dag waren er een aantal 

poules waar twee of zelfs drie winnaars waren. Omdat iedereen tegen iedereen gespeeld had, kon er 

alleen gekeken worden naar onderling resultaat om de winnaars te bepalen. Daar waar dit niet mogelijk 

was bood een play-off of een loting door het wedstrijdsecretariaat uitkomst. Alle deelnemers ontvingen 

een mooi vaantje als aandenken en een flyer met de contactinformatie van Schaakclub Dordrecht. De 

boodschap was dat ze allemaal welkom zijn om een keer mee te doen op een clubavond. Op een 

gemiddelde avond zijn er op de club ongeveer 20 kinderen, maar daar kunnen er nog wel een paar bij. 

       Kleine sfeerimpressie 

Los van het plezier van de kinderen valt het ons bij de organisatie altijd op dat de stagiaires ook een 

hele gave middag hebben, met veel plezier. Sommigen kennen het schaakspel van vroeger en 

sommigen kennen het helemaal niet. Na een spoedcursus van de jeugdleiders van schaakclub Dordrecht 

brengen ze het er over het algemeen goed vanaf. Sommigen spelen voor het eerst schaak en zijn 

sportief genoeg om zich te laten verslaan door de deelnemende kinderen. Bij één situatie viel het mij op 

hoe een jongere gefascineerd keek naar twee jongetjes die met trillende handen een spannend eindspel 

aan het spelen waren. Dat schaken een spannende (denk)sport is, is voor schakers algemeen bekend.  

 

Het is dan leuk om te zien dat dit ook gerealiseerd wordt door sportieve jongeren die waarschijnlijk bij 

de start van hun opleidingsjaar niet hadden gedacht dat ze tafelleider zouden zijn bij een 

schoolschaaktoernooi. 

 

We kijken terug op een geslaagde dag, met dank aan DordtSport, de stagiaires van het Da Vinci en 

onze eigen bijdragen. Tegen de tijd dat de avond viel zijn alle schaakmaterialen weer terechtgekomen 

in de kast in onze Crabbehoeve zodat we dinsdag weer de deuren kunnen openen, voor de jeugd. 



DE HORIZON 

 
In Januari 2020 gaat op IKC De Horizon aan de Singel de 1e schaaktraining starten door onze eigen Gerard 

Braat. De Contacten met de Horizon dateren al vanaf de vorige koningspelen en kwamen nu in een 
stroomversnelling o.a. dankzij een doortastende moeder en het Platform Pentachess. Een mooi voorbeeld van 

de nieuwe samenwerking in Dordrecht en de regio, waar SCD actief in mee wil draaien. 
Succes gewenst aan Gerard, we hopen natuurlijk dat hij een ‘Dana 2.0’ naar onze club kan loodsen! De start van 

de training is al in Januari 2020. 

 
PENTACHESS 
 

Op vrijdagavond 4 oktober hebben 

Alexander, Björn, Rany en Kaan 
meegedaan met de eerste speelavond van 

de Pentachess viertallen competitie. Ze 

zijn tweede geworden in poule 2, een 
puike prestatie! Een uitgebreid verslag is 

te vinden op pentachess.nl , hier kan je 
ook een flyer vinden met de andere 

speeldata. De volgende avond is op 29 

november in Gorinchem. Het lijkt erop dat 
er interesse in een tweede viertal, hier 

kan je je voor aanmelden met een mailtje 
naar Wouter. 

 
Inderdaad speelden er 2 

teams in Gorinchem, beide 
keurig 2e geworden in hun 

groep. 

 
Volgende keer weer de 

kraker tegen Sliedrecht op 
het programma! 

 
 

http://pentachess.nl/


5. MEDIA / DIVERSEN 

 
 

SCHAKEN IN DE WIJKEN 
Links: Jeugd in de Koloriet;rechts kunstenaar Yvonne 

 

 
                                Binnenstad: Op naar de Waag…!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polderwiel: Aad Ditmer – Richard Holzapfel => Henk Nouwen 



THEMADAG KNSB 2019 

Op initiatief van Henk werd met de Clio van Ton j.l. zaterdag afgereisd naar Utrecht voor de landelijke 

themadag. Voor beide was het hun debuut; er bleken nog ruim 100 ‘bestuurlijke’ schakers te zijn. 

Beide bezochten 2 workshops, die voornamelijk gingen over het rekruteren van leden bij o.a. de BSO, onder 

huisschakers en scholen. Gezamenlijk werd een hilarische lezing van Paul Iske bezocht over het thema ‘Briljante 

Mislukkingen’. Dat spreekt ons met talloze blunders, stellinggeluk etc natuurlijk aan. 

Een korte impressie van wat aandachtspunten, ook voor Schaakclub Dordrecht mogelijk toepasbaar: 

• Kinderen zijn ca. 10 uur / week op de BSO; werkende ouder gemiddeld 25 uur / week 

• Met ouders eenvoudige & directe communicatie noodzakelijk, bijv. in een App groep 

• Aanmeldformulier beschikbaar (zie bijlage). Kosten voor ouder(s): ca. Eur 7,- / kind / les  

• Lessen door ‘oudere jongeren’, gepensioneerden of betaalde trainers (laatste ca. Eur 25,-/uur) 

• Schaakclub leidende rol coördinatie, leraren te druk. Benut imago school en rol van Gemeente. 

 

• Website ‘open’ stellen voor nieuwkomers; basis info direct zichtbaar (speelplaats, telefoon etc.) 

• Steeds meer huisschakers actief, voornamelijk overdag. Training aanbieden, ca. Eur 10,- / uur 

• Samenwerking zoeken met Bieb, Gemeente, Sportclubs (winterstop!?), bedrijven, Rabo bank 

• Lichess training goed en gratis te gebruiken vooral stellingen, niet alleen voor kinderen dus 

• Mogelijke evenementen: ‘kind-ouder toernooi, thema-avond, schaakinstuif, huisschaak rapid 

 

In de pauzes waren er prima contacten met o.a. Jesus Medina (Nederlands coördinator schaaktafels, Dordrecht 

in 2020?), Herbert Eppinga (Pentachess), Erika Sviva, Eddy Koorevaar, B.P. Mulder etc. etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton schoof aan bij Anne Haast en bereikte met een 

aanvallende Leeuw (ja ja) de plusstelling zoals in het 

diagram. Anne zag wellicht dat Dxc3, dxc3 – Pb3, 

Pxd3 – cxd3, c2! uit was en bedacht Tb3? Na het 

oprapen van de kwal was het gelijk handen 

schudden: remise. Uiteraard moest Ton aan zijn 

reputatie als remisekoning denken; tevens was het 

tijd voor de workshop! 

Tevreden zoefden Ton & Henk huiswaarts, Ton 

 



 

 
 

DordtCentraalnl vrijdag 27 
Zoeken

 Schakers dolblij met vaste stek 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORDRECHT – Een potje schaken. Het kan nu ook in de Stadsbibliotheek. In een kamer op de eerste verdieping, met 

prachtig uitzicht op de Visbrug, staat het buitenschaakspel. De buitenschakers houden een winterstop, maar het 

staat Dordtenaren en toeristen vrij om van het spel gebruik te maken. “Schaken tussen de boeken, met uitzicht op 

een van de mooiste plekjes van de stad. Dat is toch geweldig”, aldus Ton Slagboom, fervent schaker en bestuurslid 

Schaakclub Dordrecht. De bibliotheek reageerde enthousiast op het voorstel van de schakers. In het voorjaar 

krijgen de buitenschakers een vaste schaakvloer bij De Waag. Een plan in ontwikkeling “dat de droom van elk 

schaker is.”  

Het buitenschaakveld, een initiatief van schaker Kok Kraaijeveld, werd september vorig jaar officieel in gebruik genomen op 

het Scheffersplein. Sindsdien hebben de schakers op verschillende alternatieve plekken gespeeld, onder meer op het 

Statenplein. Nu ligt er een vaste schaakplek in het verschiet. Bij De Waag, tussen het Scheffersplein en de Grote Markt. “Een 

ideale locatie met veel loop”, stelt Ton. De schakers zijn dolgelukkig met het vooruitzicht op een vaste schaakvloer. Het kost 

het nodige gesleep én tijd om de huidige vloer van 64 stukken in elkaar te leggen. Een naam voor de nieuwe locatie is er ook 

al: Peter v/d Laars Schaakplaats. Een eerbetoon aan het erelid van Schaakclub Dordrecht en lid van schaakgroep De 

Klockelaer. Wethouder Marco Stam is alvast gevraagd om de vaste schaakplek straks te openen. Het buiten schaakseizoen 

gaat in het voorjaar, op de zaterdagmiddagen, bij mooi weer van start. Belangstellen zijn natuurlijk van harte welkom. In 

Dordrecht zijn de nodige schakers actief. Schaakclub Dordrecht telt honderd 

leden, De Klockelaer 35 en de Willige Dame 20. Er wordt door jong en oud 

geschaakt. 

 ’s Avonds maar ook overdag worden door de verenigingen de nodige activiteiten 

georganiseerd. Zie de websites voor alle informatie: www.schaakclub-

dordrecht.nl, www.tomsschaakboeken.nl en www.dewilligedame.nl. 

https://dordtcentraal.nl/
https://dordtcentraal.nl/wp-content/uploads/2019/12/MG_3126.jpg
https://dordtcentraal.nl/wp-content/uploads/2019/12/MG_3110.jpg


Kunstwerk gemaakt door ‘Klockeaer’ Adriaan de Vries geinspireerd door het scheppingsverhaal en P. Breughel. 

      
Opmerking van een andere Klockelaer: ‘Wat is dat voor opening?’. Op het bord (links) is het narrenmat te zien. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 Schaakspel geinstalleerd in de StadsBieb in de winter; links Kok Kraaijeveld en rechts fotograaf Leo Stolk 


