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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          - pentachess, ict 

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:??? RSB-1:???, 

2.Xander van Doorn, 3.John van de Laar, 4. Otto van Haren, 

5.Hans Boersma (Nb: de 4-tallen van Teus Slotboom & Hans 

Boersma plus de bekerteams niet i.v.m. Corona) Totaal nu 7. 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 100 leden, waarvan 

75 senior leden en 25 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een 

van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond. 
 
Inhoudsopgave 
0. Voorwoord  - redactie, praatje voorzitter. PETER overleden. 
1. Interne Competitie : Kroongroep, Snel & Rapid + ONLINE. 
2. Externe Competitie : Verlag KNSB - RSB 4 & 8 tallen.  
3. Toernooien : Tata Chess (Cor, Johan in de hoofdrollen). 
4. Jeugd : Overzicht Wouter / Theehuis Sterrenburg. 
5. Media/Diversen: Peter v.d. Laars Schaakplaats, Dordt Chess City. 
 
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 

 

 

 

 

mailto:tslagboom@kpnmail.nl
http://www.schaakclub-dordrecht.nl/


0. Voorwoord: “Praatje van de voorzitter” (i.v.m. Corona in de ALV jaarstukken). 
 
Erelid Peter van der Laars overleden 
Published: Thursday, 18 June 2020 17:00 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 215 

Afgelopen dinsdag heeft ons erelid Peter van der Laars zijn hoofd ten ruste gelegd, precies de dag dat zijn 

schaakplaats op RTV Dordrecht verscheen. 

Peter heeft na een manmoedig gevecht vol positivisme de hele Dordtse Schaakwereld veel fraais nagelaten. 
Vooral de herinnering aan de ruim 20 jaar toernooien in de binnenstad (die hij geheel belangeloos verzorgde) en 

de 10 jaar in het bestuur van Schaakclub Dordrecht, waarin hij altijd zijn sociale inborst liet zien, zijn levendig. 
Dat hij nog op de "Peter van der Laars" schaakplaats de Waag heeft mogen staan op Hemelvaartsdag is een 

pure bonus. Peter is ruim 36 jaar lid geweest van Schaakclub Dordrecht. Persoonlijk ben ik schapetrots dat ik in 

het bestuur 
zijn opvolger 

mocht zijn... 
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Corona (het Begin) 
Published: Sunday, 29 March 2020 19:57 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 90 

Zoals u ongetwijfeld al uit de media heeft vernomen is de termijn waarbinnen er o.a. geen sportactiviteiten 

georganiseerd mogen worden verlengd tot 1 juni 2020. Dit betekent derhalve dat tot 1 juni de Crabbehoeve 

gesloten zal zijn en dat er tot die tijd ook geen interne competitie zal plaats vinden. 

De KNSB heeft inmiddels besloten dat, op de Meesterklasse na, al haar competities als beëindigd 

moeten worden beschouwd. Zij heeft aan de regionale bonden voorgesteld dat er voor het seizoen 2019-2020 
geen degradaties zullen plaats vinden. Ook heeft zij voorgesteld dat er, op een enkele uitzondering na, geen 

promoties zullen plaats vinden. Zodra de definitieve regeling bekend is en wij weten wat de consequenties zijn 

voor onze KNSB teams zullen wij u verder informeren. 

Het bestuur van Schaakclub Dordrecht houdt op zeer korte termijn een bestuursvergadering (gedeeltelijk online) 

en zal u daarna nader informeren omtrent het verdere verloop van de interne competitie, de reis naar Varna en 

de mogelijkheden met betrekking tot online schaken. 

Met vriendelijke groet, Teus Slotboom, Secretaris Schaakclub Dordrecht 

 

WE GAAN (VOORLOPIG NIET) NAAR VARNA: HOPELIJK ca. MEI 2021 !!!? 
De contacten met Varna, vooral met Mirella Donkova en Stichting Stedenband Nienke Blaauw, zijn zo 

goed dat we allemaal hopen in 2021 alsnog het geplande bezoek te kunnen doen…weer met 20 leden!? 

 

 
NA COR-ONA 

 
 
Hopelijk in September weer mogelijk in de Crabbehoeve met de 1,5 m….. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/652-corona-4
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1.VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER (o.l.v. Henk Timmermans) 

 

 
 
Foto van Hans Berrevoets onderweg: “Op de ALV dag is Henk ‘pas’ 58 jaar lid van SC Dordrecht”. 
 

Redaktie: Onze Interne WL Henk is zoals bekend mondeling beter dan schriftelijk. Hij zal zijn 
befaamde ‘one-liners’ dan ook op de ALV 1 September a.s. met verve aan de leden ventileren…  
 

Kroongroep (‘eindstand’, geen kampioen benoemd) 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 Boer, L. den (Lennard) 
 

. 1 . . 1 1 1 4 

2 Timmermans, M.A. (Mark) . 
 

. 1 0,5 . 1 1 3,5 

3 Wilde, R. de (Rik) 0 . 
 

. 1 1 0,5 . 2,5 

4 Vogelesang, S. (Sander) . 0 . 
 

1 . . 1 2 

5 Jong, J. de (Joop) . 0,5 0 0 
 

1 . . 1,5 

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

. 1 1 

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

. 0,5 

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

0 

 
DUBBEL SIMULTAAN 7 JULI CRABBEHOEVE 
Published: Thursday, 25 June 2020 19:58 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 148 

We hebben helaas zo’n 4 maanden geen schaakcontact meer kunnen hebben in de Crabbehoeve. Wel is er de 
mogelijkheid om online Snel- en Rapid te spelen, waar goed gebruik van gemaakt is. Gelukkig zijn de richtlijnen 

nu zover versoepeld dat we de traditionele afsluiting toch door kunnen laten gaan. 

Dinsdag 7 Juli 20.00 uur: Simultaan van recordkampioen SCD IM Mark Timmermans  NB: 

Graag zoveel mogelijk na half acht in de Crabbehoeve verschijnen wanneer de Jeugd Simultaan door Lennard 

den Boer geëindigd zal zijn. Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat de competities, intern en extern, 
afgebroken moesten worden en ook afgelopen seizoen niet meer hervat. Besloten werd geen kampioen(en) te 

benoemen. Mark (club ELO 2395) is al dik een decennium met afstand onze beste speler met de hoogste 

ELO. Lennard (club ELO 2178) is nu de tweede man geworden, mede ook helaas na het vertrek van Rene Krul. 
In de Kroongroep van het afgelopen seizoen was Lennard zelfs koploper met 4 uit 4 door o.a. directe concurrent 

Rik de Wilde te verslaan. Jammer dat het onderlinge duel tegen Mark niet gespeeld is. Was spektakel geworden. 

We rekenen 7 Juli uiteraard op mooi weer zodat we, net als vorig jaar, buiten kunnen spelen. Binnen zijn de 

ruimtes volgens de laatste Corona protocollen aangepast op de 1,5 meter onderlinge ruimte. Buiten kunnen we 

ook gebruik maken van het onlangs aangelegde grote buiten schaakspel in de tuin van de Crabbehoeve. Er zijn 
2 opslagkisten bijgeplaatst, die ook als zit plek kunnen dienen om de partij gade te slaan onder het genot van 

een versnapering. Erg leuk voor de jeugd vooral. 

Tot slot: Van de laatste 5 simultaans van Mark (daarvoor geen gegevens) zijn er 4 die alles gespeeld 
hebben:  * Martijn Rijneveen (1 remise) / * Anton de Maertelaere (idem) / * Hans Boersma & * Peter Fafie 

We zien uit naar een top-avond….                                        Comité ‘Timmerslag’ Henk & Ton (06-10812012) 

http://schaakclub-dordrecht.nl/index.php/592-kroongroep-2
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/673-dubbel-simultaan-7-juli-crabbehoeve
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/673-dubbel-simultaan-7-juli-crabbehoeve?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=dcea0ba8af32e5a4fdf42fb1d720f8b9c87241d6


OVERZICHT INTERNE 

 

 

Schaakclub Dordrecht, Winter competitie 2019-2020

ELO rating lijst na ronde 10

Pl Naam ClubELO Pl Naam ClubELO

1 Timmermans, M.A. (Mark) 2395 39 Soeterbroek, J. (Jaimy) 1680

2 Krul, R. (Rene) 2197 40 Jongeneel, W. (Wim) 1672

3 Boer, L. den (Lennard) 2178 41 Grootheest, A. van (Arend) 1651

4 Wilde, R. de (Rik) 2155 42 Weert, G. van der (Gerben) 1635

5 Hennekes, J. (Jacques) 2006 43 Veen, M van der (Michiel) 1628

6 Pluymert, P.W. (Piet) 1999 44 Schot, P. (Peter) 1623

7 Koppelaar, V. (Victor) 1987 45 Noort, W. van (Wim) 1615

8 Vogelesang, S. (Sander) 1977 46 Wingerden, E. van (Erwin) 1602

9 Jong, J. de (Joop) 1972 47 Hoek, T. van (Thijs) 1595

10 Keeken, R. van (Roland) 1962 48 Schreuder, P.J. (Hans) 1570

11 Oevelen, P. van (Peter) 1933 49 Maertelaere, A. de (Anton) 1568

12 Jiskoot, L. (Laurens) 1902 50 Hobe, T. (Ton) 1558

13 Versloot, J.W. (Jan Willem) 1900 51 Slotboom, T. (Teus) 1535

14 Apon, H. (Iwahn) 1890 52 Groot, B.D. (Dick) 1530

15 Doorn, X. van (Xander) 1888 53 Haren, O.C. van (Otto) 1487

16 Oliemans, C. (Cor) 1881 54 Visser, T. (Theo) 1486

17 Slagboom, T. (Ton) 1854 55 Zwartjes, G. (Gert) 1484

18 Timmermans, A.L. (Adri) 1854 56 Manen, B. van (Bert) 1465

19 Timmermans, H.J. (Henk) 1853 57 Monster, H. (Henk) 1443

20 Jong, R de (Roel) 1851 58 Bonninga, A. (Anko) 1425

21 Griend, J. van de (Johan) 1840 59 Nugteren, D. (Dick) 1415

22 Sitton, B. (Ben) 1837 60 Barends, H. (Henk) 1392

23 Vos, M. (Martijn) 1837 61 Kraaij, J. (Johan) 1387

24 Wilde-Schakel, L. de (Lemmy) 1825 62 Boersma, J. A. (Hans) 1354

25 Bruin, W.J. de (Wouter) 1817 63 Fafie, P. (Peter) 1294

26 Berrevoets, H. (Hans) 1811 64 Vliet, W. van (Wim) 1257

27 Boer, M.F. den (Marcel) 1800 65 Mulder, R (Rien) 1223

28 Blommestein, V. van (Victor) 1797 66 Herk, R. van (Robert) 1219

29 Rijneveen, M. (Martijn) 1768 67 Vossen, C. (Cor) 1189

30 Dwars, C. (Conchita) 1760 68 Vries, E. de (Edward) 1182

31 Pluymert, M. (Marcel) 1755 69 Harms, A. (Aart) 1094

32 Hoff, C.D. van 't (Kees) 1748 70 Dijk, J. van (Johan) 1082

33 Jiskoot, Th.E. (Theo) 1746 71 Poort, L. (Lennahrt) 1041

34 Laar, J.C.A. van de (John) 1741 72 Otter, A. den (Alexander) 1020

35 Heeren, A. van (Arie) 1740 73 Reijenga, J. (Jan) 1004

36 Abee, K. (Koos) 1736 74 Abdirahman, M. (Mustafa) 985

37 Jelier, R. (Rick) 1703 75 Telli, K. (Kaan) 980

38 Geus, T. de (Timon) 1698 76 Rudorf, R. (Karsten) 893

77 Berg, T. van den (Tobias) 870



Geslaagde Dubbelsimultaan 
Published: Thursday, 09 July 2020 10:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 271 

Gelukkig konden dinsdagavond 7 Juli  in de Crabbehoeve de deuren weer open voor een, weliswaar beperkte, 

herstart en tevens einde van het al in maart afgekapte schaakseizoen. Onze toppers Lennard den 

Boer (jeugd) en Mark Timmermans speelden beide Simultaan, en deden dat op exellente wijze. 

Al vroeg trad Lennard den Boer aan 

tegen een 14 tal jeugdigen, die hij 
allemaal wist te verslaan. Een 100% 

score dus, al was het aan sommige 
borden echt niet gemakkelijk, aldus 

Lennard. Eraan toevoegend: ‘maar dan 

gingen ze te snel spelen…?!’  Verslagje 
van Wouter zal hierop verder wel 

ingaan. 

De jeugdsimultaan onder toezicht van 

de Jeugdleiders Martijn Rijneveen, 
Wouter de Bruin en Rik Jelier kon nog in 

de buitenlucht gehouden worden, maar 

na enkele druppels werd besloten om de 
Simultaan van Internationaal Meester en 

recordclubkampioen (12x) Mark 

Timmermans binnen af te werken.  

Binnen werd natuurlijk de 1,5 meter toegepast, zodat er ruimte was voor 11 tegenstanders. Die waren deze keer 

van behoorlijke sterkte uit o.a. onze bovenste 3 teams van de Schaakclub Dordrecht in de Rotterdamse 

Schaakbond (het eerste team is nog steeds regerend kampioen!). 

Dat alles weerhield Mark er niet van om als een wervelwind in amper 1,5 uur ook een 100% score neer te 
zetten: 11 uit 11 dus. Een unieke prestatie, hetgeen ook blijkt uit de reacties van de perplexe verslagenen: 

"Overspeeld, goed verloren, stuk kwijt, gewoon veel beter" etc. De laatste der mohanicanen was Johan van de 

Griend, die 1 op 1 Mark dus tegenover zich kreeg. Senior Dick Nugteren gaf natuurlijk weer zo goed mogelijk 
tegenstand en genoemd mag ook worden Martijn Rijneveen, die nu als enige alle 6 de laatste simultaans van 

Mark meegespeeld heeft (met een mooie remise daarbij). 

Uiteraard werd er aan de bar met plexiglas, 

en inmiddels ook buiten in de fraaie tuin met 
het pas aangelegde buitenschaakspel, nog 

flink nagepraat. De meesten hadden elkaar 

zo’n 4 maanden niet meer gezien, maar wel 
nog kunnen snelschaken dankzij het ‘online-

schaken’.  

In de zomervakantie kan er hopelijk 

,afhankelijk van de omstandigheden, in de 

Crabbehoeve op donderdag overdag een 
potje gespeeld worden, ook op het fraaie 

buitenschaakspel. 

Pm: In Juli werden de ‘Klockelaers’ 

enkele donderdagen uitgenodigd in 

de Crabbehoeve, zie tomsschaakboeken.  
 

 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/676-geslaagde-dubbelsimultaan
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/676-geslaagde-dubbelsimultaan?tmpl=component&print=1&layout=default
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ONLINE ‘CORONA’ SCHAAK (Jacques NU 13x gewonnen!!!) 

 
Dubbelslag online voor Jacques 
Published: Saturday, 04 July 2020 14:11 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 57 

Voor de eerste keer is er bij het 'duo-online' schaak met Twello een dubbelkampioen Snel & Rapid, wie anders 

dan Jacques Hennekes, totaal nu 8x winst! 

Jacques 

Hennekes (8) 

Wouter de 

Bruin (4) 

Piet Pluymert 

(2) 

Rik de 

Wilde 

Joop de 

Jong 

Jan Willem 

Versloot 

Dirk 

Pulles 

Conchita 

Dwars 

Hoe kan dat nou, hoor ik sommige oplettende lezers al zeggen? Welnu, Twello speelt langer door tot 

middernacht, zodat de Dordtse 'die-hards' zich daar na afloop van de Dordtse competitie aansluiten. Bovendien 
is de deelname de laatste weken aan het teruglopen; is het vakantieseizoen dan toch al begonnen? Dat doet 

natuurlijk helemaal niets af aan de monsterprestatie van Jacques, die als een schaakmachine (met regelmatig 

een drup wonderolie?!) doordendert en deze keer liefst 21 uit 22 bij elkaar tikte. De enige die hem pootje lichte 

bij het snelschaak, nadat Jacques een stuk kado deed, was Otto van Haren. 

Voor Otto was dat blijkbaar de opmaat tot een topavond, want met een TPR richting 2000 (!) haalde hij de 
zilveren medaille op 'in' Twello. Dezelfde olie..?! Bovendien is Otto in de top-3 van meest gespeelde 

snelschaakpartijen in een nek-aan-nek race met Jacques en onze secretaris Teus 
Slotboom gewikkeld. Ook Teus mocht een fraaie zilveren medaille omhangen bij het Dordtse Rapid door o.a. 

van Wouter de Bruin te winnen, ook hier wel met een 'stuk kado'... 

Alle details rustig na te kijken op: https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht (of team/twelloseschaakclub). 

 
Nieuwe winnaars Snel & Rapid 
Published: Wednesday, 24 June 2020 18:54 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 88 

Gisteravond bij het onlineschaken waren er wat minder deelnemers dan gemiddeld. Niet zo gek met het mooie 
weer en de vakantiemaanden in aantocht. Leuk was dat we 2 nieuwe winnaars konden noteren. Bij het 

snelschaak ("in" Dordrecht) was dat deze keer eens niet 6-voudig winnaar Jacques Hennekes, maar ons oud 
lid Dirk Pulles. Met een monsterscore van 13 uit 15 behaalde hij een toernooiprestatie van liefst 2336. Zeer 

opvallend deze ronde was dat er buitensporig veel dames 'en prise' werden gezet...wat gelijk een mooi 

bruggetje vormt naar de winna(res) van het Rapid, "in" Twello deze keer=> 

Onze eigenste Chess Queen Conchita Dwars bleek zo tegen 12 uur (!) net 1 Lichess punt meer te hebben dan 

runner-up Kees van 't Hoff. De laatste ronde gierden de zenuwen en / of de vermoeidheid flink rond. Conchita 
verknalde een dik gewonnen stelling diverse keren en verloor uiteindelijk zelfs. Gelukkig voor haar was blijkbaar 

ook Kees aan het eind van zijn latijn en liet in de opening al zijn dame (!) in een paardvork van onze eigen Otto 

staan. Het podium in Twello kleurde zelfs helemaal Dordts (ruim de helft van de deelnemers was Dordts) door 

de bronzen plak van initiator Hans Berrevoets.  

Super Jacques strikes again 
Published: Thursday, 04 June 2020 11:44 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 55 

Afgelopen dinsdag waren onze snelle jongens present 'in' Twello en weer won onze SuperJacques Hennekes, 
dit keer met ..... 16 uit 16, 100% score !! Daar tellen we even niet een formele 0 mee omdat zijn computer even 

afsloeg (of een drankje halen?!) en Jacques dus geen zet meer kon / mocht doen. 

Jacques had het verder zwaar tegen oud Dordtenaar Gerard Bons, die onder grote tijddruk en ervaren 
tijdnoodzetten van Jacques niet op tijd de matzetten kon vinden. Voor wie het wil kan op Lichess trouwens alle 

partijen nagespeeld worden, ook een leuk tijdsverblijf in plaats van de normale competitie?! 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/675-dubbelslag-online-voor-jacques
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https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht
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https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=c4b764cce327873bdd335f83f8028e3d6c689997
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https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=ca63ca3ba600796b4a31b9b371d9abffeca7943c


Het gehele podium kleurde zelfs Dordts deze keer, waarachter ook de veelspelers Johan (heeft meeste 

toernooien gespeeld), Otto en onze secretaris Teus (nog steeds koploper meest gespeelde snelschaakpartijen) 

hun steentje bijdroegen. Bovendien staan enkele bestuursleden en schaakpromotors ''op de rol". 

Rapid bij Dordrecht was deze keer wat tammetjes, wellicht ook door het (te) mooie weer. De grote online 
chef, Wouter de Bruin, wist liefst al zijn derde toernooi overwinning online te noteren. Ook mooi dat er 

jeugdspelers meededen: Wytse en Bastiaan wisten beide een potje van een senior te winnen!! 

 
Jacques Hennekes wint als eerste schaker de snelschaak-dubbel van Twello 
en Dordrecht Published: Wednesday, 27 May 2020 17:19 | Written by Ton Slagboom | Hits: 109 

DORDRECHT/TWELLO (Hans Berrevoets) - Jacques Hennekes is de eerste snelschaker in de internet chess 

competitie, die de dubbel wist te winnen in Twello en Dordrecht. Vorige week was zijn voorsprong half weg de 
competitie  in Twello al groot genoeg, zo vond hij calculerend. Ben Sitton naderde hem echter tegen twaalf uur 

nog op een punt en pakte het zilver.  

In Dordrecht besloot gisteravond Jacques er alle partijen - 28 in totaal - voor te gaan. Hij had zelfs een serie 

van dertien (!) winstpartijen, waardoor zijn TPR boven de 2300 ELO kwam. Dirk Pulles (2) en Arno 

Slagboom (3) werden ook in punten gedubbeld, alhoewel een plek op het erepodium gezien de kracht van het 
deelnemersveld mooi was. ,,De gemiddeld sterkte in ELO-punten was rond de 1950", aldus Jacques met een blik 

op de deelnemerslijst. 

De concentratie van Jacques bleef haast de gehele avond voorbeeldig, alhoewel hij een partij te overmoedig 

was en van Teus Slotboom verloor. ,,Hij verdedigde zich goed", aldus Jacques een dag na zijn succes in zijn 

terugblik. ,,Teus won terecht, want ik wilde in een nog kortere bedenktijd teveel om extra punten te scoren. Ik 

had met de normale punten tevreden moeten zijn." 

Dirk Pulles en Piet Pluymert wisten van hem ook een partij te winnen. Dat maakte de Dordrecht 1 speler 

meer dan goed door 24 keer (!) te winnen. 

Ook spelers van Twello of oud-Dordrecht leden van elders hebben de weg weten te vinden naar de afwisselende 
schaakcompetities van Twello en Dordrecht. ,,De variatie is leuk. Het is ook een mooie mix. In Dordrecht is het 

3 minuten en twee seconden per zet. In Twello aanstaande dinsdag vijf minuten en drie seconden per zet. Ik ga 

daar zeker weer mee doen. Ik vind persoonlijk het rapid tempo te langzaam, maar ik heb gezien dat anderen 

daaraan weer mee willen doenen daar plezier aan beleven." 

Een aantal spelers van Dordrecht koos er gisteren voor om eerst in de Dordtse TGV sneltrein te stappen en 
daarna weer in een rustige vaarwater te komen in Twello. Tot nu toe hebben zich 69 schakers zich aangemeld 

voor het team Dordrecht via li chess. Twello groeit ook nog steeds en telt in het team 42 namen, maar de 

vereniging heeft geen jeugdafdeling.  Een groot aantal Dordtenaren beleefde daar plezier aan de rapid chess 
competitie, maar de enige regio-speler uit de regio werd daar Peter Vis van Sliedrecht. Jos Barendregt, de crack 

van Twello, won de competitie in Twello 26 mei. 

Teamleider Laurens de Vries (Twello) is blij met de samenwerking van de verenigingen en wees er al op dat zijn 

internet vereniging al meer leden heeft dan de normale club op de dinsdagavond. Pakweg dertig schakers doen 

er aan de interne competitie mee, die overigens sterker is geworden door de komst van leden van de gestopte 

club Beekbergen. 

Wouter de Bruin in Dordrecht weet ook de jonge leden van Dordrecht met de internet competitie te boeien en 
die beginnen dan al om half zeven. Gisteravond deden Wytse en Bastiaan zelfs een 10-tal partijen mee met 

de senioren en bleven glukkig ook beide niet puntloos. Mooi gedaan jongens! 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/664-jacques-hennekes-wint-als-eerste-schaker-de-snelschaak-dubbel-van-twello-en-dordrecht
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/664-jacques-hennekes-wint-als-eerste-schaker-de-snelschaak-dubbel-van-twello-en-dordrecht


Wie op 2 juni wil snelschaken, is welkom bij Twello. Jacques: ,,Het blijft leuk om een derde keer te winnen." Bij 

Twello is normaal gesproken Jorik Jonker de favoriet, maar die was de laatste snelschaakavond niet van de 
partij. Dordrecht heeft op 2 juni vanaf 20.00 uur rapid chess op de agenda staan. Wie nog niet is geregistreerd, 
kan zich de komende dagen nog aanmelden. Je kan je aanmelden bij lichess.org/team/schaakclub-dordrecht. En 

vrij deel te nemen tussen 20:00 en 24:00 op lichess.org/team/twelloseschaakclub. 

Unieke schaak samenwerking Dordrecht-Twello op internet 
Published: Thursday, 21 May 2020 19:19 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 478 

DORDRECHT (door Hans Berrevoets) 

Jacques Hennekes - eerste teamspeler van Dordrecht - was de eerste Dordtenaar die het snelschaken won bij 
internetclub TWELLO. Ben Sitton kon hem in een inhaalrace net niet achterhalen en bleef op een punt 

steken. Op internet club Dordrecht vierde Joop de Jong zijn terugkeer in de Rapid chess arena met een 

duidelijk eerste plaats. Hij moest wel een nederlaag accepteren tegen een ontketende Otto van Haren. 

Gelet op de belangstelling lijkt er een groeiende basis te zijn voor wekelijks de keuzes uit schaakcompetities op 

internet volgens twee snelheden. Wie volgende week dinsdag gezellig wil snelschaken, is welkom bij Dordrecht. 
In Twello is het dan rapid chess. Een wisseldienst dus. Landelijk is de samenwerking ook al opgevallen tussen 

de twee internet clubs. Vanuit Apeldoorn kwam het bericht dat de mooie samenwerking aandacht krijgt in de 
wekelijkse gratis nieuwsbrief: http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/nieuwsbrieven 

In deze corona tijd gaat het om de kracht van het (schaak) idee. Een internet schaakclub is bedoeld om de band 

met de eigen leden vitaal en levend te houden. Immers: vanaf 12 maart is de clubcompetitie, met schakers op 

hoog uit een meter denkend van elkaar, stil gevallen. Wat de nieuwe toekomst kan brengen, wordt in 
protocollen uitgewerkt. Wellicht zal er vanaf september/oktober weer gespeeld gaan worden onder strenge 

richtlijnen waarbij de 1,5 meter heilig is. 

Dan is het mooi dat in de onzekere tijd voor schaakclubs dat twee internet clubs elkaar gevonden om in deze 

uitzonderlijke schaaktijd twee schaakmarkten samen te bedienen. Een deel van de schakers ziet internet chess 

vooral als een gelegenheid om snel, sneller en snelst te schaken.  

Uit onderzoek blijkt dat er ook een aanzienlijke groep is, die liever wat meer tijd neemt om te spelen. Dat heet 

dan rapid schaak. Twello is voor Dordtenaren niet ver weg, want de initiatiefnemer in 1978 van schaakclub 

Groothoofd, Gerard Bons, is er lid. Hij verzorgt ook in het clubblad een rubriek, die hij veelzeggend presenteert: 

"De teamleiders Laurens de Vries (Twello) en Wouter de Bruin (Dordrecht) maakten de afspraken 

voor de schaak-wisseldienst" 

Dordrecht Team Online 60 Leden 
Published: Sunday, 17 May 2020 17:34 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 203 

Het SCD(O)nline Team heeft het 60e lid mogen verwelkomen! Met het oog op de privacy (en nicknames zijn er 

niet voor niets) te raden wie 'De Pul' is?! Dinsdag is er bij Dordrecht de 2e Rapid ronde, waarvoor inmiddels een 
10-tal belangstellenden zijn. Totaal met de snelle jongens gaan we boven de 20 deelnemers uitkomen bij de 

senioren. Toernooileider Wouter de Bruin kan bovendien als Jeugdleider tevreden naar de deelname van de 

junioren kijken. Hoewel we geen 'echte' Snelschaak competitie spelen voor de prijzen, kan ik het niet laten om 

een totaal tussenstand na 6 ronden te laten zien: 

* Er zijn 5 verschillende winnaars geweest: Piet Pluymert (2x), Wouter de Bruin, Jan Willem 
Versloot, Jacques Hennekes  & Rik de Wilde. Er is er 1 die alle ronden heeft meegespeeld, waarschijnlijk 

geen echte verrassing dat het onze toernooitijger Johan v.d. Griend is..... Hulde!  
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* Het Rapidpodium na 1 Ronde is Wouter de Bruin himself, 'denktank' Hans Berrevoets en Xander van Doorn. 

Online samenwerking Twellose Schaakclub 
Published: Tuesday, 05 May 2020 13:33 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 93 

Afgelopen weekend heb ik op onze keukenkalender een geplande schaakuitwisseling met een club uit het oosten 
moeten doorkrassen. Door wat fraai netwerken van Hans Berrevoets komt daar een andere schaakuitwisseling 

voor terug, met de Twellose Schaakclub. Iedere avond dat wij rapid spelen, spelen zij blitz, en omgekeerd. 
Spelers van Twello kunnen bij ons deelnemen als ze graag rapid of blitz willen spelen, spelers van Dordrecht 

kunnen aanhaken bij Twello. De link staat op de lichess pagina van onze schaakclub. 

Derde online clubavond prooi voor Devon en Wouter 
Published: Tuesday, 14 April 2020 20:28 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 147 

Vanavond was alweer de derde online clubavond op lichess. Dit keer speelden we zowel bij de jeugd als bij de 
senioren het 5+3 speeltempo, 5 minuten met 3 seconden per zet increment. Dit ligt mooi tussen rapid en blitz 

in, daar het omgerekend 8 minuten per persoon per partij is. (knsb norm 60 zetten x 3sec. + 5 minuten) 

Bij de jeugd zijn deze avonden al zeer populair en op het moment bijna zo druk bezet als de clubavonden. Er 

waren vanavond maar liefst 16(!) deelnemers, ter vergelijking, op de laatste fysieke clubavond waren het er 19. 

Snelheid helpt bij het Arena formaat, want als je de meeste potjes speelt heb je ook de meeste punten om te 
winnen. Op deze wijze wist Devon de jeugdwinst op de derde avond te pakken. De tussentijdse koplopers, 

senioren partijwinnaar Alexander den Otter en Bastiaan Visser, speelden spannende partijen die tot de laatste 
seconden duurden. Toen ze na één van hun confrontaties terugkwamen bij de stand, zagen zo tot hun schrik 

dat Devon hen voorbij was gestreefd. Over de digitale wereld gesproken, Alexander speelde vanavond met een 

nieuwe muis nadat zijn vorige hem vorige week een dame had gekost. Materiaalpech of zweethandjes, in elk 

geval, het leek te helpen! 

De senioren waren in minder grote getalen aanwezig. 13 spelers namen het tegen elkaar op, waarbij de grote 
vraag was, wie is Dikhat? Mijn vermoeden is dat de spatie van het toetsenbord van Viswanathan Anand is 

blijven plakken en dat dit eigenlijk de Indische superGM Di Khat (Anand) is. Uiteraard werd dat bevestigd toen ik 

in de laatste partij nadat het toernooi was gesloten deze Di Khat op remise wist te houden in een zinderend 
paardeneindspel. Winnaar van het senioren toernooi was Whykonen, de schrijver van dit artikel, Wouter de 

Bruin. Al de tweede maal in de geschiedenis van onze schaakclub dat hij een snelschaakavond weet te winnen, 
bij de eerste keer speelden we nog in de Crabbehoeve. Weet u nog, vroeger, toen je nog naar een gebouw ging 

om elkaar te ontmoeten om te werken of te spelen? 

Dertien is een mooi aantal, maar volgende week zou het leuk zijn als er meer deelnemers zijn. De instructies zijn 

u per mail en in eerdere nieuwsartikelen toegekomen. 

Nr Naam (Snel) pt par % 

1 Rik de Wilde 17 19 87% 

2 Ben Sitton 20 27 74% 

3 Piet Pluymert 43 61 70% 

4 Rick Jelier 11 16 69% 

5 Sander Vogelesang 14 23 61% 

6 Xander van Doorn 26 43 60% 

7 Jan Willem Versloot 29 49 60% 

8 Jacques Hennekes 27 46 59% 

9 Iwahn Apon 19 33 58% 

10 Marcel Pluymert 33 57 57% 
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Op een serieuze noot, mocht het zo zijn dat na de zomer wij nog steeds niet tegen elkaar mogen spelen, dan 

zou het mogelijk zijn om lange competitiepartijen op afstand te spelen. Mijn gedachte is dat je dan eens per 
twee weken een indeling maakt, dat je in die twee weken met je tegenstander een moment plant om een lange 

partij te spelen, en dat je dan met een schaakbord bij je computer en lichess open 2 tot 4 uur zit te spelen. 
LiChess is het medium om de schaakklok bij te houden en de zetten vast te leggen, het bord is zodat je zelf 

prettig speelt. Uiteraard vereist dit vertrouwen in elkaar dat we niet valsspelen met analyseren of 

computergebruik, maar dat moet toch eerlijk kunnen gaan. Ik hoop niet dat het zo ver komt, laten we hopen 

dat er dit najaar weer echte clubavonden zijn! 

Online clubavond was succes, meer deelnemers en langzamer tempo 
Published: Wednesday, 01 April 2020 19:33 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 148 

Gisteravond hebben we voor het eerst een online schaakavond gehouden op lichess. Eerst met de jeugd, daarna 

met de senioren. De jeugd was aanwezig met 13 spelers en 3 jeugdleiders, de senioren waren met 16. Dat 
betekent volgens mijn berekening dat voor het eerst sinds mijn lidmaatschap het jeugdschaak bij onze 

schaakclub net zo druk was als het seniorenschaak. Dit doen we voorlopig elke dinsdag van 20:00 tot 22:00 

voor de senioren en van 18:30 tot 19:30 voor de jeugd. 

In de chat werd gesproken over speeltempo's. Hierbij is het even zoeken naar een geschikt tempo dat een zo 
groot mogelijke groep aanspreekt. "chessthoffy"(Kees) stelde voor om een 15+10 tempo te spelen, 

"thepluym"(Piet?) suggereerde een middenweg van 10+5 om een zo groot mogelijke groep aan te spreken. 

Gisteren hebben we 5+0 gespeeld. Twee speeltempo's naast elkaar draaien is geen goed idee. Elk toernooi 
heeft namelijk zijn eigen chatbox en je kan dan dus niet met elkaar praten. Arena formaat in lichess werkt zo 

dat je steeds wordt ingedeeld met mensen die beschikbaar zijn, dus het helpt als er meer deelnemers zijn dat je 

ook tegen verschillende mensen speelt. Daarom gaan we volgende week 10+5 spelen, een rapid tempo waarbij 

er een redelijk increment is, zodat een stelling altijd goed uit te spelen is. Andere hoogtepunten van de chat 
(terug te lezen op lichess): 

- "Apion": De oprichters van de club zouden met trots naar ons kijken / - "xdoorn": Zojuist de corona attack 

bestudeerd / - "Sjaakmatinone": Ik kan niet berserken, hoe doe ik dat? / - "thepluym": Is wel geslaagd, nu nog 
10 minuten ervan maken en wat meer deelnemers / - "Blondicheck": Was leuk!Wie wie is is ook terug te vinden 

in de chat, dit werd regelmatig aan elkaar gevraagd. Blondicheck is kennelijk mijn vorige blonde teamleider. Om 
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mee te doen: 
1. Ga naar https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht 2. Klik op de knop "aanmelden" rechts bovenin. 

3. Klik op het linkje "Registreren". 4. Vul een gebruikersnaam, mailadres, wachtwoord in en rond registratie af. 
5. Daarna ga je weer naar  https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht en kan je jezelf aanmelden. 

6. Op dinsdagavond kan je dan het toernooi "Dordrecht Senioren Arena" openen, dan vind je een chat. 

Tot slot de uitslagen. Bij de jeugd heeft gewonnen "BastiaanV", gevolgd door "watiswinnen" en "ThomTi". 

Bij de senioren won "thepluym", met in de achtervolging "rick_jelier" en "Apion". 

Tot slot de uitslagen. Bij de jeugd heeft gewonnen "BastiaanV", gevolgd door "watiswinnen" en "ThomTi". 

Bij de senioren won "thepluym", met in de achtervolging "rick_jelier" en "Apion". 

SNELSCHAAK & RAPID, STAND na 3 gespeelde ronden 
Published: Wednesday, 15 January 2020 09:41 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 171 

De grote winnaars van gisteravond met 24 
deelnemers waren Mark Timmermans, 

die zijn 100% 'kunstje' weer eens flikte, 

en voorzitter Arend van Grootheest. 
Gevraagd naar het geheim van zijn 

succes, bleek hij geïnspireerd te zijn door 
wijlen Jules Deelder.....iets met niet 

indrinken of zoiets?!Bij het rapid was het 

erg leuk om Cor Vossen daar weer te zien, 
en hij was niet ontevreden ook! Ton Hobe 

won, mede dankzij onze ontketende 
voorzitter, nu eens niet maar blijft royaal 

koploper in de overall stand. Zijn naaste 
belagers zijn Arend, Jaimy, Hans en Theo 

(na aftrek van hun 'slechtste prestatie'). 

Bij het snelschaken is er vanwege de 
opkomst weinig van te zeggen, ook al is 

Mark natuurlijk de grote favoriet als hij 

nog een paar ronden weet te spelen.  

 

n Ranglijst Snel r3   n Ranglijst Rapid r3 

1 Mark Timmermans 12   1 Arend van Grootheest 4,5 

2,5 Jacques Hennekes 10   2 Hans Schreuder 3,5 

2,5 Rene Krul 10   3 Ton Hobe 3,5 

4 Iwahn Apon 7   4 Peter Schot 3 

5 Adri Timmermans 6,5   5 Theo Jiskoot 3 

6 Marcel Pluymert 6   6 Arie van Heeren 3 

7 Laurens Jiskoot 6   7 Anton de Maertelaere 2,5 

8 Victor Koppelaar 6   8 Hans Boersma 2 

9 Rick Jelier 5   9 Edwin de Vries 2 

10 Piet Pluijmert 3,5   10 Cor Vossen 2 

11 Wouter de Bruin 3   11 Lennart Poort 1 

12 Teus Slotboom 2         

13 Otto van Haren 1         

Snel Schaakclub Dordrecht 2019 - 2020 Rapidcompetitie Schaakclub Dordrecht 2019 - 2020

Nr. Ranglijst Snel % n rang Nr. Ranglijst Rapid % n rang

1 Mark Timmermans 100% 1 1,0 1 Arend van Grootheest 90% 1 1,0

2 Lennard den Boer 88% 1 1,5 2 Ton Hobe 88% 3 1,7

3 Jacques Hennekes 85% 2 2,0 3 Jaimy Soetenbroek 80% 1 2,0

4 Rene Krul 83% 1 2,5 4 Hans Schreuder 66% 3 2,5

5 Jan Willem Versloot 69% 1 4,0 5 Kees van 't Hoff 64% 2 4,5

6 Iwahn Apon 58% 2 4,0 6 Theo Jiskoot 69% 3 3,5

7 Hans Berrevoets 65% 1 5,0 7 Gert Zwartjes 45% 2 5,0

8 Victor Koppelaar 60% 2 5,0 8 Anton de Maertelaere 60% 2 5,5

9 Adri Timmermans 56% 3 5,3 9 Gerben v.d. Weert 50% 1 6,0

10 Piet Pluijmert 53% 3 5,3 10 Peter Schot 44% 3 5,0

11 Cor Oliemans 62% 1 6,0 11 Arie van Heeren 50% 2 7,5

12 Rick Jelier 52% 3 6,0 12 Hans Boersma 38% 3 6,5

13 Marcel Pluymert 50% 1 6,0 13 Edwin de Vries 40% 2 9,5

14 Johan van de Griend 62% 1 7,0 14 Cor Vossen 40% 1 10,0

15 Conchita Dwars 25% 1 7,0 15 Henk Monster 30% 1 11,0

16 Laurens Jiskoot 44% 2 8,5 16 Lennart Poort 25% 2 11,5

17 John van der Laar 54% 1 9,0 17 Karsten Rudorf 0% 1 14,0

18 Teus Slotboom 23% 3 10,7

19 Wouter de Bruin 25% 1 11,0

20 Otto van Haren 20% 3 11,0

21 Arend van Grootheest 23% 1 13,0

22 Dick Groot 0% 1 14,0
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2.EXTERNE COMPETITIE ( onder leiding van Hans de Boer) 

 

KNSB - Dordrecht 1 (2e klas)  
 
D1 - Eindhoven 1: pech en geluk in balans dus: 4-4 
Published: Sunday, 08 March 2020 20:21 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 196 

In de zesde ronde van de KNSB troffen we het eerste team van Eindhoven. Het is een team waarmee we vaak 
in dezelfde klasse zitten en een team waartegen we ook vaak punten scoren. En niet altijd alleen maar door een 

surplus aan kwaliteit. Vrouwe Fortuna schiet ons ook wel eens te hulp. 

Op deze eerste redelijk zonnige dag van het jaar begonnen 32 schakers aan een middagje schaken in de KNSB 

ronde. Hoe het ons tweede team is vergaan kon u al eerder op de site lezen. Dit stukje vertelt alleen de 

belevenissen van het eerste. Dit keer hadden we gekozen voor een redelijk traditionele opstelling met Mark en 
Rik op de eerste twee borden. Het begon allemaal wel rustig. Na een uurtje spelen was er nog niet veel 

spectaculairs te vinden op de borden. De stellingen waren echt in evenwicht. Dan maar weer een uurtje 

wachten. 

Nu begon er een heel klein beetje tekening in de strijd te komen en, alhoewel er nog niets echt problematisch 

was, zaten we toch wel net aan de verkeerde kant van de balans. Kennelijk dacht ook Eindhoven daar zo over, 
want rond die tijd kwam het eerste remiseaanbod binnen op het bord bij Lennard. Omdat Lennard (bord 4) een 

fractie beter stond (dachten zowel de teamleider als Lennard zelf) en hij zonder risico het spel gaande kon 

houden werd besloten door te spelen. 

Mark trof een van de hoogste ratinghouders uit de klasse: Bas van de Plassche (2340) die zich goed had 
voorbereid. Hij koos een andere opening dan tijdens de vorige ontmoeting, die Mark had gewonnen. Het werd 

een beetje een vreemde partij waarbij Mark een pion ver achter de linies van Bas had gekregen en de vraag was 

of die pion nu sterk was of toch niet. Het leek erop alsof hij uiteindelijk redelijk zwak was en Mark moest alle 
zeilen bij zetten om geen materiaal achter te komen. Met een aantal verdedigende zetten kon Mark de gevaren 

neutraliseren, maar er bleef veel te weinig materiaal over om nog een winstpoging te doen. Er werd besloten tot 

remise (0.5-0.5). 

Iwahn had als tegenstander Jos Sutmuller, die slechte herinneringen moet hebben gehad aan de wedstrijd 

tegen Dordrecht van vorig jaar. Hij moest immers op de ochtend voor de wedstrijd in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Hij was gelukkig geheel hersteld en zette vanaf het begin Iwahn redelijk vast. Iwahn kon zijn 

stukken maar niet laten samenwerken. Steeds kwam hij een tempo-tje te kort om de stelling te repareren. Dat 
bleef zo doorgaan totdat hij uiteindelijk de handdoek in de ring moest gooien omdat groot materiaalverlies niet 

meer te voorkomen was (0.5-1.5). Roland kon zijn goede reeks niet voortzetten. In een middenspel waar niet 
zoveel aan de hand leek werd hij steeds verder in de verdediging gedrongen. Hij had nog wel wat compensatie 

voor de kwaliteit maar dat was niet voldoende. Tegen de eerste tijdcontrole moest ook hij de vlag strijken (0.5-

2.5). Inmiddels stond ook Rene duidelijk minder. Hij had een kwaliteit gegeven omdat hij anders helemaal klem 
kwam te staan, maar dat was een uit nood geboren offer. Zijn enige troef was een paard op e5, maar voordat 

hij dat paard daar had gekregen moest hij nog een pion geven. 

Jacques speelde vanaf het begin een sterke partij. Hij zette zijn tegenstander onder steeds hogere druk zonder 

open huis te houden binnen de eigen gelederen. Piet had een pionnetje gewonnen, net zoals Rik, en ook 

Lennard had het betere van het spel. Maar wel 2 punten, en misschien zelfs wel 3 punten achter. Hoe is dat nog 
te redden. Welnu, door eerst maar eens de echt duidelijke stellingen te winnen en dat deed Jacques dan ook 

(1.5-2.5) en ook Lennard liet zich niet van de wijs brengen. Zijn tegenstander speelde erg lang door, maar ja, 
een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig liep dat ook goed voor ons af: 2.5-2.5. Met twee duidelijke plus-

remises (Piet en Rik) en een waarschijnlijke nul (Rene) in het verschiet moesten Rik en/of Piet risico's gaan 

nemen. En net nadat Rik wat schepen achter zich in de fik had gestoken gebeurde het onverwachte. De 
complicaties die Rene zo zorgvuldig had opgebouwd hadden erg veel van de tijd van zijn tegenstander gevergd 

en hij maakte een grote fout. Het was meteen uit en nu stonden we met 3.5-2.5 voor! De twee remises van Rik 
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en Piet zouden nu wel eens voor de volle 2 matchpunten kunnen zorgen. Gemakkelijk was het niet want het 

bleek dat Rik zijn tegenstander gevaarlijke tegenkansen had geboden en ook Piet was in een moeilijk eindspel 
terechtgekomen. Hij hield echter zijn hoofd koel en scoorde beheerst het halfje en daarmee minstens 1 

matchpunt (4-3). 

Rik vocht als laatste voor het tweede matchpunt tegen een zeer ver gevorderde vrijpion. Als ik de commentaren 

van de spelers na afloop goed heb geïnterpreteerd heeft Rik daar nog een laatste remisekans gemist. 

Uiteindelijk vluchtte hij in een eindspel met een toren+pion tegen een dame en dat kan nog wel eens knap 
lastig zijn en in een aantal stellingen zelfs remise. Zoals de stukken nu op het bord waren gepositioneerd kon 

Rik dat niet meer bereiken en na een paar schaakjes ging eerst de pion verloren en toen ook de toren niet meer 

te redden was gaf Rik op. Daarmee was de 4-4 een feit. 

Beide teams konden leven met deze uitslag omdat we nu beiden 7 matchpunten hebben en dat moet toch 

genoeg zijn voor lijfsbehoud in deze klasse. Beide teams hadden ook reden om ontevreden te zijn want beide 
teams hebben op enig moment zicht op de volle winst gehad. Hoe we er ook op terugkijken: het was 

een  wedstrijd in een hele lekkere schaaksfeer waar tot de laatste seconde is gevochten voor de 

eindoverwinning. Naar zulke zaterdagen kijk ik altijd uit. 

De volgende wedstrijd is tegen Rokado op 28 maart. Oorspronkelijk zou dat een uitwedstrijd zijn, maar door wat 
problemen met de speelzaal van Rokado is in onderling overleg besloten de wedstrijd bij ons thuis te laten 

spelen! Een extra thuiswedstrijd dus! Door deze 4-4 en het verlies van 't Pionneke, zijn we zelfs gestegen naar 

de tweede plek op de ranglijst. Wel een straatlengte achter Blerick 1 (5! matchpunten). 

Timmermans, M.A. (Mark)  2391 Plassche van de, B.J. (Bas)  2337 z-w ½ - ½ 

Wilde de, R. (Rik)  2179 Klapwijk, K.B. (Bram)  2202 w-z 0 - 1 

Apon, H. (Iwahn)  1938 Sutmuller, J.M. (Jos)  2097 z-w 0 - 1 

Boer den, L. (Lennard)  2119 Meijer, D.N. (Dolf)  2184 w-z 1 - 0 

Krul, R.V. (Rene)  2148 Bucchianico Di, A. (Alessandro)  2027 z-w 1 - 0 

Hennekes, J. (Jacques)  2044 Put van de, J.W.P. (Jeroen)  2093 w-z 1 - 0 

Keeken van, R. (Roland)  2033 Schot, J.C. (Jan)  1953 z-w 0 - 1 

Pluymert, P.W. (Piet)  1960 Pechenizkiy, M. (Mykola)  2056 w-z ½ - ½ 

D1: 2102 Eindhoven 1: 2119   4-4 

 
Super Saturday in KNSB 
Published: Saturday, 01 February 2020 21:02 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 270 

Vandaag zijn de beide uitwedstrijden in het Brabantse door ons gewonnen. Het tweede blijft koploper na een 

wat moeizame 5-3 overwinning in Waalwijk. Het eerste is opgerukt naar de derde plaats door een 

monsteroverwinning tegen de Stukkenjagers te Tilburg : 7,5-0,5 !!! Reuze benieuwd wat beide teamcaptains 

Kees en Adri allemaal te melden hebben; hopelijk volgen hun verslagen na de feestroes snel. 

Zeer ruime, ietwat geflatteerde, overwinning 
van D1 in Tilburg: 0.5-7.5 
Published: Sunday, 02 February 2020 13:37 | Written by Adri 
Timmermans | Print | Email | Hits: 418 

Die eerste februari in 2020, weet je het nog? Wat een team 

hadden we toen. Ja, jongen, we zaten toen nog in de tweede 
klasse van de landelijke competitie en we moesten tegen 

Stukkenjagers uit Tilburg. Ik weet nog precies hoe het begon....Zo 

zal iedereen die erbij was over een heleboel jaren aan deze deze 
dag terugdenken. 7.5-0.5 overwinning. De uitslag doet een 

makkelijke middag vermoeden, maar daarmee doen we onze 
tegenstanders tekort. Zeker, we waren over het algemeen 
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genomen sterker. Maar op vier borden werden de partijen gestaakt na zeer ernstige blunders van onze 

tegenstanders. Op twee van die borden stonden we wel gelijkwaardig of misschien zelfs ietsjes beter, op eentje 

ietsjes minder, maar met remisekansen, en op eentje stond het echt helemaal remise. 

Door deze monsterscore klommen we van plaats 6 naar plaats 3 en gingen we 2 ploegen alleen al op 

bordpunten voorbij. Een hele grote stap dus in de richting van doelstelling 1 van dit jaar: lijfsbehoud. 

Stukkenjagers is een team waartegen wij al vele jaren spelen. Een team waar wij het in het verleden vaak 

bijzonder lastig tegen hadden. Dit jaar zijn onze Tilburgse vrienden nogal getroffen door de aantrekkingskracht 
van een nieuwe Tilburgse vereniging: SV KING. Vorig jaar speelden nog namen als Anne en Mark Haast, Bram 

van den Berg en Frans Konings in dit team die toch wel gemiddeld zo'n 2200 ratingpunten in de schaal legden. 
Deze spelers zijn dit jaar niet meer beschikbaar voor Stukkenjagers en ze moeten dan ook knokken tegen 

degradatie. Het is de wet van de jungle: een gewond dier wordt zonder medelijden aangepakt. 

Aangezien het team wel de gewoonte heeft de opstelling nogal door elkaar te gooien, hadden wij dat dit keer 
ook maar eens gedaan. En zo kwam kopman Mark op bord 6 te spelen tegen.... Martijn Blom. Dezelfde speler 

waartegen hij vorig jaar op een van de topborden speelde.... 

Om 12 uur precies begon de wedstrijd in een van de zalen van Cinecitta. Een heel mooi opgeknapte oude 

bioscoop waar vooral "de betere film" wordt gedraaid. Een klein nadeel van deze schitterende locatie is dat de 
speelzaal door de 60 man wel knap warm werd en sommige spelers van ons klaagden dan ook wel over de 

ietwat benauwde atmosfeer. Het eerste rondje langs de velden, na drie kwartier, leerde dat we over het 

algemeen best wel aardig uit de startblokken waren gekomen. Nergens nog stormboeien in de mast en op 

enkele gezichten een zweem van een glimlach bij de onzen. 

Een half uurtje later kwam ik zelf wat minder optimistisch terug uit de speelzaal, waar nu de temperatuur in de 
zaal gelijke tred hield met de temperatuur op de borden. Jacques had toch wat problemen in het centrum en 

stond minder. Hij hoopte er op dat zijn tegenstander zou proberen snel iets te forceren, want hij had wat 

plannen klaarliggen voor die situatie. Dat deed zijn tegenstander echter niet. Die offerde een pion (of raakte 
hem gewoon kwijt, dat durf ik niet te zeggen) maar kreeg daardoor nog meer activiteit in het centrum. Zelf zag 

ik ook donkere wolken boven het bord van Lennard hangen en met mij ook wel wat teamgenoten, maar 
Lennard had er alle vertrouwen in. Na twee uur spelen was er pas 1 pion en een stuk geruild. Het hele bord leek 

vast te staan in een stelling waar een stukoffer door een van de twee partijen nodig zou zijn om door te breken. 
Zolang dat niet gebeurde bleven beide spelers achter hun pionnenrij hun stukken van het ene naar het andere 

veld verplaatsen. Fascinerend, maar ook onbegrijpelijk als je maar een keer per uur langsloopt en ziet dat er wel 

15 zetten gedaan zijn, maar voor je gevoel nog steeds ongeveer dezelfde stelling op het bord staat. 

Op een paar andere borden (Iwahn op het eerste bord, Piet op het laatste bord), waren de kansen toch wat 

meer naar Tilburg verschoven. Roland, Rik, Rene en Mark stonden wel gelijk of met een plusje. Hoe groot het 
plusje van Mark was bleek een korte tijd later, toen zijn tegenstander zijn stelling volledig in elkaar zag zakken 

en niets anders kon doen dan opgeven (0-1). En niet eens na een van de vele grove fouten die op deze 

zaterdag werden gemaakt. 

Korte tijd later kwam Rene de foyer van de bioskoop binnen. Hij stond goed maar had een kleinigheid over het 

hoofd gezien waardoor zijn tegenstander zetherhaling kon afdwingen. (0.5-1.5). Dit zou later het enige halfje 
blijken. Daarna werd het een tijd stil voor wat betreft de uitslagen. Piet had, door een vlaag van 

schaakblindheid, een pion weggegeven en stond in een lopereindspel met lopers van gelijke kleur die pion 

achter. Hij had een lange en best wel moeilijke verdediging te gaan van L+P+4 pionnen tegen L+P+5 pionnen. 
De doorbraak door het centrum was dan toch eindelijk een feit bij Jacques en zijn tegenstander had eerst alle 

tegendreigingen ge-elimineerd. Het kostte Jacques een kwaliteit. Wat overbleef was een eindspel met T+3 

pionnen tegen L+5 pionnen. Jacques ging er eens voor zitten. 

De volgende die klaar was, was Rik. Hij speelde scherp, zoals altijd, maar steeds ontweek zijn tegenstander de 
veldslag. Hij pakte het centrumpionnetje niet, terwijl Rik er toch niet helemaal zeker van was of het wel een 

goed pionoffer was, als een paling in een emmer snot glipte hij steeds Rik door de vingers. Steeds hield Rik hem 



een lekker snoepje voor en steeds hapte hij niet, totdat het snoepje te groot was en met een kleine combinatie 

maakte Rik een einde aan de partij (0.5-2.5). 

Hierna begon het foutenfestival aan de zijde van Stukkenjagers. In de partij bij Iwahn was de balans nooit echt 

ver uitgeslagen. Misschien in het begin van het middenspel een klein beetje in ons nadeel, maar nog niets 
desastreus. Maar zijn tegenstander probeerde te converteren op een verkeerde manier en het voordeel 

verdween. Toen hij zag dat zijn voordeel was verdampt bood hij remise aan, maar Iwahn zag nog wat 

mogelijkheden om zonder risico wat verder te spelen. Drie zetten later ontglipte zijn tegenstander een forse 
blunder die meteen een stuk en daarmee de partij kostte (0.5-3.5). Lennard had een heel kleine verandering op 

het bord getoverd (maar nog steeds een volledig dichtstaande stelling met beide legers voltallig op een paard en 
een pion na). Kansen op een break-offer door zijn tegenstander waren in mijn ogen wat minder, maar nog 

steeds slechts manoeuvreren. Lennard bedacht dat hij zou afwachten tot er duidelijkheid was over de 

matchpunten voordat hij zou beslissen om remise voor te stellen of toch voor het break-offer te gaan. 

Jacques was, mogelijk omdat de temperatuur in de zaal weer wat terugliep omdat er nu al wel wat minder 

mensen aanwezig waren, weer een stukje optimistischer geworden en terwijl de omstanders erover 
speculeerden dat hij misschien nu wel wat remise kansen had, was Jacques al overtuigd van zijn winstkansen. 

Het leven is fantastisch als je zo optimistisch bent (en het ook nog eens waar is :) ). En ja hoor, plotsklaps 
kwam Jacques met een smile van oor tot oor de foyer binnen met een vol punt (en de matchpunten): 0.5-4.5. 

Dit was het signaal voor Lennard. Even diep nadenken en na 4 uur spelen begon het hout door de lucht te 

vliegen. Een stukoffer gevolgd door wat slagzetten en een toren ertegenaan en hoppa.... Met een ruine voor 

zich gaf zijn tegenstander ook hier op: 0.5-5.5. 

Nu nog 2 partijen: Piet met een pion achter, maar redelijke remisekansen, en Roland met een pion voor waar 
zijn tegenstander goede remisekansen had. In een uiterste poging toch een vol punt te scoren offerde de 

tegenstander van Piet de pion die hij voorstond. Het bleek niet meer te zijn dan het weggeven van de pion, het 

bracht de remise alleen maar dichterbij voor Piet, maar toen zijn tegenstander geheel zelfstandig de ruil van de 
laatste loper offreerde waarmee hij zijn koning buiten het bereik van Piets enige vrijpion plaatste was Piet er als 

de kippen bij.... Een enorme bok waarmee ook deze kans op een halfje voor Stukkenjagers verdampte (0.5-6.5). 

In een bijzonder moeilijk eindspel met heel weinig materiaal en een pion voor speelde Roland stug door. De 

remise kansen waren bijzonder groot totdat hij opeens een studieachtige winstweg op het bord had getoverd.... 
die alleen de stuurlui aan de wal hadden gevonden. En weer was de balans hersteld. En juist toen beide spelers 

bijna geen tijd meer op de klok hadden, maar ook alle plannen en plannetjes hadden getest, zette de 

tegenstander van Roland zijn toren ongedekt pal tegenover de koning van Roland. Misschien dacht hij aan een 
dolle toren, misschien was hij gewoon dodelijk vermoeid na zo lang het steeds maar moeten vinden van de 

juiste zet, niemand zal het weten, maar Roland nam de toren en de partij in dankbaarheid aan (0.5-7.5). 

Een monsterscore die ons zeer goed uitkomt en het mag duidelijk zijn dat de sfeer opperbest was na afloop. We 

mogen nu 5 weken van deze overwinning genieten, dan moeten we weer aan de bak tegen alweer een oude 

bekende. Eindhoven komt dan op bezoek! Zij hebben net zoveel match punten, wel wat minder bordpunten 
(ja... hoe kan het ook anders). Maar ondanks dat we weer redelijk snel met de beide benen op de grond moeten 

staan, zal het nog heeeeel veeeel jaren duren voordat de herinnering aan deze eerste februari 2020 is gedoofd. 

Feelders, R.A.J. (Ruud)  2058 Apon, H. (Iwahn)  1938 z-w   0 - 1 

Huibers, P. (Peter)  2069 Hennekes, J. (Jacques)  2044 w-z   0 - 1 

Storm, K. (Karel)  1969 Keeken van, R. (Roland)  2033 z-w   0 - 1 

Hoogendoorn, F.T.J. (Fré)  2057 Wilde de, R. (Rik)  2179 w-z   0 - 1 

Jaquet, R.W. (Reinier)  1886 Krul, R.V. (Rene)  2148 z-w  ½ - ½ 

Blom, M.H.M. (Martijn)  1985 Timmermans, M.A. (Mark)  2391 w-z   0 - 1 

Kat, R. (Rudolf)  1910 Boer den, L. (Lennard)  2119 z-w   0 - 1 

Greunsven, A.A.J.M. (John)  2018 Pluymert, P.W. (Piet)  1960 w-z   0 - 1 

Stukkenjagers 2: 1994 D1: 2102   ½-7½ 
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KNSB - Dordrecht 2 (5e klas)   
 
Eerste nederlaag Tweede KNSB 
Published: Saturday, 07 March 2020 19:24 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 156 

Vanmiddag werd de 1e terechte nederlaag geleden in de Crabbehoeve, met 3-5 tegen Botwinnnik. We blijven 
nog wel gedeeld koploper en spelen de laatste 2 ronden tegen beide concurrenten. Superspannend dus wat we 

ons zelf te wijten hebben, want zo'n beetje het halve team maakte helaas te veel foutjes. 

Tot een uur of 4 leek er nog niet veel aan de hand. Toen bedacht kopman Marcel dat hij alles of niets moest 

gaan spelen na pionverlies: het werd een 0. Onze grote Victor trok de stand recht, ook al deed hij zijn best om 

het toreneindspel met 3 pionnen meer spannender te maken dan echt nodig was: 1-1. 

Ben (invaller voor Sander) en Ton (weer terug van een maandje Nieuw-Zeeland met jetlag) lieten beide een 

redelijk soepele remise aantekenen, 2-2 dus. Er kwamen nog 2 remises bij door Rick (kwam niet door de 

zwarte verdediging heen) en Conchita (wilde te gehaast winnen en verloor zelfs een stuk..). 

Daarmee was de koek op. Captain Kees leek veelbelovende aanvalskansen te hebben, maar gaf prompt een 

stuk kado en Johan, tsja die verloor 'gewoon'. 

Pluymert, M.M. (Marcel)             1908      Lubben van der, A. (Arno)         1889      z-w          0 - 1 

Sitton, B. (Ben)                         1811      Middelkoop, A. (Arno)                1799      w-z        ½ - ½ 

Slagboom, T. (Ton)                   1842      Kort, W. (Wilco)                        1887      z-w        ½ - ½ 

Griend van de, J. (Johan)           1747      Catalan, C.E.A. (Ciro)                1685      w-z          0 - 1 

Blommestein van, V. (Victor)      1783      Arp, G. (Gerard)                       1608      z-w          1 - 0 

Hoff van 't, C.D. (Kees)             1712      Albers, M.M. (Merlijn)                1718      w-z          0 - 1 

Dwars, C. (Conchita)                 1767      Bout v.d., T.P. (Theo)                1669      z-w         ½ - ½ 

 

Dordrecht 2:                             1794      Botwinnik 2                              1736                     3-5 

 
Waeterschoodt, R. (Richard)  1791 Vogelesang, S. (Sander)  1946 z-w 0 - 1 

Prins, R.E. (Robert)  1675 Pluymert, M.M. (Marcel)  1908 w-z 0 - 1 

Gelder van, L.H.M. (Leon)  1760 Griend van de, J. (Johan)  1747 z-w 1 - 0 

Wanrooij van, W.C.P. (Wim)  1796 Laar van de, J.C.A. (John)  1798 w-z 0 - 1 

Verhoofstad, R. (Ron)  1704 Hoff van 't, C.D. (Kees)  1712 z-w 0 - 1 

Remmers, J.H.H.A. (Hans)  1715 Blommestein van, F.A.V. (Victor)  1783 w-z 1 - 0 

Bijnen van, R. (Rene)  1475 Dwars, C. (Conchita)  1767 z-w 0 - 1 

Koot, M. (Marijn)  1517 Rijneveen, M. (Martijn)  1539 w-z 1 - 0 

Waalwijk 2: 1679 D2: 1775   3-5 
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RSB - Dordrecht 1 (Hoofdklasse) 

 
RSB - D1 versus Messemaker 1847 : 6,5 - 2,5 
Published: Wednesday, 04 March 2020 19:46 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 181 

Dinsdag 3 maart kwam Messemaker 1847 op bezoek. Messemaker, praktisch gesproken al gedegradeerd, 
Dordrecht, op een derde plek met nog een miniem uitzicht op een tweede kampioenschap in deze hoofdklasse. 

Door het behoorlijke ratingverschil in ons voordeel waren er al snel uitslagen te noteren. 

Piet was met een uurtje klaar, Roland even daarna en Mark stond na de opening al een paard voor (tegen 
uiteindelijk 2 pionnen) tegen oud-clublid Arjan van der Leij. Lennard zat tegen hun sterkste speler van vanavond 

en kon halverwege de avond een keurige plus(?)remise laten bijschrijven. Toen ook Jacques een rommelstelling 
zonder echte kansen voor zijn tegenstander binnenhaalde en Iwahn opgelucht de remise tegen Jeroen Eijgelaar 

kon laten aantekenen was de wedstrijd beslist. In een iets beter staande stand moest daarna Victor in remise 

berusten, terwijl Rik - beetje met dank aan de tegenstander - alsnog het volle punt pakte. 
Nu is het afwachten wat Spijkenisse (9 matchpunten) en Charlois (1 punt minder) er van maken a.s. vrijdag. 

Vooralsnog staan wij nu met 9 matchpunten weer even bovenaan. Onze laatste laatste wedstrijd is op 26 maart 
tegen Fianchetto/HZPS.(teamleider Cor Oliemans)Onderstaand de detailuitslagen - met de elo-ratings van 

februari j.l. (en niet de oude ratings van augustus zoals te doen gebruikelijk bij RSB / KNSB....) 

 

Eerste team (RSB) blijft op 4-4 steken tegen Krimpen 
Published: Tuesday, 04 February 2020 20:27 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 264 

Maandagavond 3 februari was Krimpen aan den IJssel onze tegenstander. 

In Restaurant Pannenkoe (jawel, echt zonder K op het eind...) zouden we een passend vervolg gaan breien aan 
de eclatante overwinning van ons eerste afgelopen zaterdag. Nu wisten we wel, dat ook Krimpen aan den IJssel 

een sterk team op de been zou kunnen brengen, ze spelen tenslotte niet voor niets ook in de hoofdklasse. Dus 

makkelijk zou het waarschijnlijk niet worden, ook al omdat Mark andere verplichtingen had. Maar even na 

achten begonnen we goede moed aan de wedstrijd. 

En die begon goed: na drie kwartier - en maar liefst 11 zetten(!) - konden de stukken bij Iwahn Apon al weer in 
het doosje: winst door dame-winst! tegen Ronald Sparreboom. Daarna was het natuurlijk even stil, een ieder 

was tenslotte nog maar net begonnen. 

Na iets meer dan twee uur viel het doek voor Jacques Hennekes tegen Wiggert Pols: een vervelende penning 
van zijn toren overzien, waar die toren ook benodigd was om de dame te dekken. Dame zou dan wel niet 

verloren gaan, maar de stelling wel. (weet ik, is geen goed Nederlands...). 
Vlak daarna was het de beurt aan Roland van Keeken die aan bord 1 Diederick Casteleijn het nakijken gaf via 

een prachtige koningsaanval. Victor Koppelaar kon daar helaas geen vervolg aan geven met verlies tegen Michel 
van Cappellen. 

Stand dus nu twee tegen twee, en na winst van Rik de Wilde tegen Floris Doolaard en verlies van 

ondergetekende tegen Hans van Nieuwenhuizen (no comment - had beter gemoeten) werd de drie tegen drie 
aangetikt. En toen waren er nog twee schakertjes over: Lennard den Boer (zwart) tegen Harold van Dijk en Piet 

Pluijmert (ook zwart) tegen Marcel de Ruiter. Piet stond moeilijk, Lennard beter maar waarschijnlijk remise. De 
meeste muziek om te winnen zat nog wel in de stelling van Piet, maar zijn kans op verlies - incluis een weinig 

tijd - was toch wel wat groter te noemen. 
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Krimpen besloot aan dit bord remise aan te bieden in de verwachting dat Lennard niet verder zou komen dan 

remise. En inderdaad, ook Lennard moest in remise berusten, waarmee de puntendeling een feit was. 

Krimpen blij, wij eigenlijk niet zo, want hiermee raakt een kampioenschap wel verder uit zicht.  

verslaggever en teamleider Cor Oliemans

 

RSB - Dordrecht 2 (1e klas) 
 
RSB 1B: Overschie 1 - Dordrecht 2 eindigt in gelijkspel 
Published: Sunday, 23 February 2020 17:17 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 173 

 

Dit keer geen journalistieke hoogwaardige standjes want onze verslaggever Ton is met vakantie. Desalniettemin 
hadden wij afgelopen vrijdag verrassend 4-4 gelijk gespeeld tegen een op 'papier' sterkere tegenstander. De 

punten werden vooral op de onderste borden gepakt. Op de bovenste borden ging het vrij vroeg mis. 

 
Bord 1. Henk Ochtman 2024 - Sander Vogelesang 1938 (1 - 0) 

Sander kwam heel vroeg gedesillusioneerd van zijn bord: "Ik zag een mat in 1 over het hoofd". Wij waren net zo 
verbaasd als hij. 

 
Bord 2. Erik Brandenburg 2178 - Peter van Oevelen 1954 (0 - 1) 

Een erg knappe prestatie van onze Peter tegen een tegenstander met +200 Elo meer. 

 
"Door mijn dreiging moest wit de dame ruilen voor een toren en een paard. Daarmee stond ik beter. 

Echter speelde ik daarna aanvankelijk te passief waardoor wit allerlei dreigingen kreeg; de a-pion ging verderop 
verloren. Op zoek naar eeuwig schaak (X: dat doen wij allemaal als we in zwaar weer zitten), maar dit leek er 

niet in te zitten. Nog een laatste wanhoopsdaad, rennen met de h-pion! Geheel onverwachts verslikt wit in de 

stelling waardoor hij in een matnet terecht komt en ook nog de toren kwijtraakt. Een gelukkige overwinning, en 
een belangrijke die telt!" 

 
Bord 3. Karel Looijmans 1967 - Xander van Doorn 1858 (1 - 0) 

"Vrij vroeg in de opening raakten we buiten het boekje, erg gebruikelijk op ons amateur-niveautje. Dit pakte 

toch enigzins goed uit, met een Lxf7 kon ik een toren winnen, maar zwart kreeg er wel enige druk voor terug. 
Mijn koning kwam ongelukkig op de tocht te staan, al was nog niet duidelijk hoe zwart daar gebruik van kan 

maken. Door een pion te offeren kon ik dameruil garanderen (door een penning), maar 
gek genoeg kon zwart ook nog een stuk meepikken. Een eindspel van toren + 2 tegen loper + paard + pion 

onstond. Winnen leek noodzakelijk dus zocht ik verder naar een kansenplan. In trance vergat ik de tijd tot de 
allerlaatste seconde. De zet kon ik helaas net niet meer afmaken (vlag!)." 

 

Johan komt tot de conclusie dat het "te laat zijn" bij deze team captain niet alleen de partij kenmerkt, 
maar ook het versturen van de uitnoding en de opstelling. En terecht, ik zal aan mijn zwaktes werken! 

 
Bord 4. Han Smit 1967 - Marcel Pluymert 1891 (1 - 0) 

Marcel baalde erg van zijn snelle verlies partij, waardoor sommige woorden voor publicatie toch echt 

gecensureerd moesten worden, want schaakvereniging Dordrecht kent ook een jeugdafdeling. 
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"Kwam zwaar ***** uit de opening omdat die ***** (X: ik denk Marcel zelf?) vergat om lang te rokeren (welke 

***** vergeet dat nou?). Ging er vervolgens als een kind met ***** er af." 
 

(Olijk naschrift Redactie: dit is de ongewijzigde weergave van de originele tekst des auteurs, waarvan akte…). 
 

Bord 5. Albert Segers 1982 - Wouter de Bruin 1800 (0 - 1) 

"Een gedegen opbouw in de opening. Daarna op beide flanken aanvallen dankzij het tegengesteld rokeren. Er 
ontstond tijdnood in het eindspel met dame + wat pionnetjes tegen dame + loper. Slim gevluggerd (X: ja dat 

kan Wouter heel goed), en ineens 2 vrij pionnen voor de loper waren onstopbaar, hij werd gevlagd." 
 

Bord 6. Daniel Gavrilov 1801 - Ben Sitton 1818 (½ - ½) 

"Ben speelde met zwart tegen Daniel Gavrilov een soort omgekeerd London systeem. Uit de opening was er 
weinig aan de hand en in het vroege middenspel koos zijn tegenstander niet het meest actieve plan. Na een 

meer tactische fase richting het eindspel besloot zijn tegenstander wel actief te gaan spelen, hetgeen Ben een 
pion opleverde. Uiteindelijk resteerde een paard tegen lopereindspel met een (dubbel)pion meer voor Ben. Of 

het theoretisch gewonnen was zal nog moeten blijken, maar in de praktijk eindigde de partij om kwart voor 12 
met een leeg bord, behoudens een paard en twee koningen. Remise dus." 

 

Bord 7. Arnout van Kempen 1822 - Johan van de Griend 1802 (0 - 1) 
"Aljechin verdediging (X: dat is iets met 5 paarden-zetten door zwart omdat wit hem opjaagt met pionnen toch 

Johan?), specifieker de 2-pionnen variant. Voordelige stelling, maar kon de winnende voortzetting niet vinden. 
De tegenstander kwam daarna beter te staan, maar bij het uitvluggeren heb ik toch uiteindelijk gewonnen". 

 

Bord 8. Jeroen van der Meer 1869 - Victor van Blommestein 1789 (½ - ½) 
Victor dacht wel erg lang na. Als dat maar goed gaat! Ja het was eigenlijk ook goed:  

  
"In een Pirc opening ontstond na enig gemanoeuvreer een scherpe stelling. Het opschuiven van de witte e - 

pion naar e6 leidde tot verwikkelingen waarbij het dynamisch evenwicht evenwel niet werd verbroken. Op zet 38 
werd het punt dan ook gedeeld." 

                     A3 
RSB 2 wint moeizaam van DWD 1 
Published: Wednesday, 29 January 2020 10:18 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 272 

In een volle Crabbehoeve met gasten, nieuwkomers, vaste klanten, veel jeugd won het tweede gisteravond met 

5-3 van de stadgenoot. Dat ging niet geheel vlekkeloos maar uiteindelijk werden de matchpunten toch zeker 

gesteld door een zeer gedegen ,gelukkig weer spelende, Peter van Oevelen. 

Vrij vlot om een uur of 10 waren er 4 partijen klaar met een comfortabele tussenstand van 3-
1. Marcel & Johan wonnen soepel, maar Wouter 'misrekende een variant terwijl Fons gewoon de goede 

zetten speelde'. Victor drong zijn tegenstander bijna tot over de rand van het bord heen, wat voldoende was 

voor Jisk om het op te geven. En hij was al zo in de war of hij nou tegen Victor Slagboom of Ton van 

Blommestein speelde.... 

Een half uurtje daarna vonden Sander & Naomi het wel genoeg geweest en deelden de punten. Ze kennen 
elkaars spel; de remise liet zich eigenlijk raden. De resterende 3 borden, waarvan 2 slechte stellingen, moesten 

nog 1 punt opleveren. Dat deed 'student' Peter met rustig spel: ''al dat offeren heb ik wel afgeleerd". Via de h-

lijn kwam een witte toren achter in de stelling van de zich taai verdedigende Pearl, waarna er geen houden 

meer aan was: 4,5-1,5 

Ondertussen moest kopman Xander zijn meerdere erkennen in Edwin. Die speelde 'als Carlsen' in een gelijk (?) 
lopereindspel zijn vrije a-pion troef uit.Ten slotte bleven Ben en Johan over met het talrijke publiek. In een 

soort jo-jo partij kwam Ben beter uit de opening, maar na een mindere afwikkeling trok Johan in een 
toreneindspel knap het initiatief naar zich toe. Hij haalde zelfs dame met zijn a-pion voordat Ben dat kon met 

zijn g-pion. Volgens de vele kenners was het verloren, maar Johan vond de remise niet zo erg: "We hebben toch 

al verloren..!?". Tekenend wel voor deze zeer sportieve 'burenstrijd'.  

Bord w/z D2 ELO WD ELO ELO Uit 
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1 z Xander 1858 Edwin van Dongen 1988 -130 0 

2 w Peter 1959 Pearl Uytenhove 1582 377 1 

3 z Sander 1938 Naomi Snikkers 1903 35  0,5 

4 w Marcel 1891 John v. Waardenburg 1719 172 1 

5 z Johan 1802 Pieter Sandijck 1649 153 1 

6 w Ben 1818 Johan Went 1712 106 0,5 

7 z Wouter 1800 Fons Claessen 1293 507 0 

8 w Victor 1789 Jisk Liemburg 1492 297 1 

Tot.     1857   1667 190 5,0 

 
RSB - Dordrecht 3 (1e klas)  

 
RSB - Dordrecht 4 (2e klas) 
 
D4 onderuit tegen de rode lantaarndrager in RSB 2A. 
Published: Wednesday, 04 March 2020 19:37 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 128 

Dinsdagavond leed het vierde een even onverwacht als beschamend 6-2 verlies, uit in Rotterdam Charlois tegen 

het derde en laagste team van Shah Mata. Onverwacht omdat zij nogal puntloos onderaan bungelden na 5 

nederlagen op rij, en omdat wij gemiddeld ietsje sterker (+40) leken qua Elo getallen dan. Maar ja, dat zegt ook 

weer niet zoveel als de rating nogal afwijkt van de actuele speelsterkte. 

Zo speelde ons bord 8 met precies 200 punten meer dan zijn tegenstander, een partij die eerder deed 
vermoeden dat hij 200 punten minder had. Ons bord 2 Martijn had weliswaar 140 minder extern dan zijn 

opponent, maar scoort zoals u weet intern heel veel hoger. Martijn sleepte er een remise uit in een heel 

enerverend eindspel met allerlei matdreigingen. Dick had aan bord 7 bijna 300 punten meer, maar haalde toch 
ook niet meer dan een remise uit de strijd. Gelijkwaardige partijen waren er op de borden 3 Gerben (winst voor 

Shah), 4 Arend (idem verlies voor ons), 5 Erwin en 6 Ton met remises. 

Arend verloor aan 4 omdat hij door moest gaan vanwege teamleiders geklungel aan bord 8. Arend heeft 

daardoor remise afgeslagen en verloren. Ton speelde aan 6 een terechte remise tegen een taaie tegenstandster 

Mw. Menzel. Wim verloor, en dat gebeurt niet zo vaak, aan bord 1 (tegen 1805 als hoogste Elo van hen) na een 
spannende partij waarbij zijn beoogde pionpromotie vakkundig werd voorkomen. Gerben ‘schwindelde’ in lichte 

tijdnood nog wel wat hij kon, maar dat hielp deze keer eens niet. Erwin een regelmatige remise aan bord 5, 

niets aan toe te voegen. 

Kortom, 4 remises en 4 keer een dikke nul maakte 6-2. Voordeel voor Dordrecht (met 4 punten) kan zijn dat in 
de laatste ronde Erasmus (3 punten) tegen koploper en titelkandidaat Pascal moet en dus onder ons zal blijven 

naar verwachting. Shah Mata (nu 2 punten) mag dan echter niet winnen van Onesimus anders zijn we alsnog 

‘de Sjaak’ voor degradatie. De laatste thuiswedstrijd voor ons tegen Ambacht 1 mag in de huidige vorm niet tot 
al teveel hoopgevoelens leiden, maar zoals dinsdag jl. weer aangetoond is van alles mogelijk in dit heel soms 

machtig mooie spelletje.                                                                                               Otto van Haren. 

Dordrecht 4 speelt gelijk tegen Pionier 2. 
Published: Wednesday, 05 February 2020 06:53 | Written by Adri Timmermans | Print | Email | Hits: 225 

Deze keer een wat korter verslag van de wedstrijd van het 4e. Dit op verzoek van een paar clubleden die bang 
zijn dat we een wedstrijdverslag cultuur krijgen zoals enkele clubs in onze omgeving. ‘Schijtlollig voor enkelen, 

een ergernis voor velen’, zo vinden sommigen. Met excuses mijnerzijds aan  Willem Platje van DWD en de 
‘gezusters Stoker’ van Sliedrecht , ik vind het zelf altijd wel grappig om te lezen en vaak ook heel spitsvondig en 

soms zelfs leerzaam. 
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De topborden van Dordrecht 4 hebben deze keer laten zien waarom ze altijd hoog ingedeeld moeten worden. 

Wim, goed en solide als altijd aan 1, Martijn met een doorslaande aanval over de h lijn na een kwaliteitsoffer 
aan bord 2,  en Gerben na torenverlies wel een beetje zwijnend aan bord 3 in tijdnood, brachten het volle punt 

binnen. Dick en Ton aan respectievelijk bord 7 en 6, brachten een keurig halfje binnen. Dick gaf aan dat er echt 
geen mat in zijn stelling zat, waar anderen dat langs de beruchte zijlijn meenden te zien. Verliespartijen waren 

er voor Erwin aan 5, Otto aan bord 8 die geen partij meer normaal kan opzetten,  en uiteindelijk als laatste 

spelend voorzitter Arend aan bord 4. Lijfsbehoud wordt nog een dingetje, we zijn nog niet veilig in 2A. de stand 

kunt u verder zelf opzoeken. 

(Opmerking van uw webmaster (Adri): wat bijzonder jammer dat de komische en toch ook informatieve stukjes 
van Otto zo worden ontmoedigd. Persoonlijk keek ik altijd uit naar de wedstrijdverslagen van Otto en sommige 

anderen. Tevens stelt het ook mijn eigen verslagen over het eerste team ter discussie) 

RSB - Dordrecht 5 (3e klas)  
 
RSB Viertallen Dordrecht V1 &  V2  
 
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  

 

ONLINE SNELSCHAAK  (>1x deelname)     SCHAAKCLUB DORDRECHT 

 

nr Naam (Snel) n pt par % nr Naam (Snel) n pt par %

1 Jacques Hennekes 14    179 215 83% 11 Marcel Pluymert 4      33 57 57%

2 Dirk Pulles 2       31 40 78% 12 Adri Timmermans 2      10 18 53%

3 Ben Sitton 8       54 76 71% 13 Johan v.d. Griend 15    77 148 52%

4 Piet Pluymert 8       70 101 69% 14 John v.d. Laar 4      28 54 51%

5 Rick Jelier 2       11 16 69% 15 Wouter de Bruin 7      40 79 51%

6 Arno Slagboom 2       28 40 69% 16 Hans Berrevoets 7      22 45 48%

7 Iwahn Apon 7       34 54 63% 17 Otto van Haren 13    77 203 38%

8 Sander Vogelesang 2       14 23 61% 18 Gerben v.d. Weert 4      12 32 36%

9 Xander van Doorn 4       26 43 60% 19 Kees v't Hoff 7      12 38 30%

10 Jan Willem Versloot 7       48 84 58% 20 Teus Slotboom 13    60 212 28%

mailto:info@vanreesverf.nl


3.Toernooien 
 
Uit de ‘oude doos’ 
In afwachting van het door Corona op kleinere schaal uitgestelde Merz toernooi van Marcel iets uit de Historie.  

Per slot van rekening zal er zo rond 1250 

misschien ook wel zoiets geweest kunnen zijn. 

Zeer frappant vond ik, in het erg leuke boekje 
‘Schaakbrevier’, dat in Friesland uit die tijd 

het schaakstuk links op de foto is gevonden. 
Het is zeer waarschijnlijk een ‘Viking’ stuk, 

verwant dus aan de beroemde ‘Lewis Chess 
Men’ die ik in het Brits Museum ooit heb 

mogen bewonderen. Het Nederlandse stuk 

(hopelijk lezen de Friezen dit niet..) kan nu 
niet meer bezichtigd worden volgens het 

volgende E-mail antwoord op mijn verzoek: 
 
“Het klopt inderdaad dat het schaakstuk 
inmiddels niet meer te zien is in het museum. 
Het voorwerp was te zien in de tentoonstelling 
Wij Vikingen, maar is inmiddels weer in het 
depot. Ik moet u dan ook helaas teleurstellen, 
Olaf Rigter – Fries Museum” 

 
 

COR OLIEMANS GEDEELD EERSTE IN TIENKAMP 
Published: Sunday, 26 January 2020 18:40 | Written by Hans Berrevoets | Print | Email | Hits: 197 

Met 5,5 uit 9 wedstrijden wist COR OLIEMANS een gedeeld eerste plaats te behalen in de vierde klasse. Hij deelt 
die plek met drie andere spelers. Of er promotie volgt naar de derde klasse van de tienkamp 2021 wordt een 

kwestie van rekenen. Cor moest maar een nederlaag toestaan. 

Het in 1938 geboren schaakevenement komt verschillend in de 
historie te staan voor de deelnemers uit de kring van schaakclub 

Dordrecht. Tata chess 2020 in Wijk aan Zee is voor de ene 
schaker een dierbare herinnering geworden met Cor Oliemans 

als belangrijkste kandidaat.  Voor de anderen is het eerder een 

pijnlijke aanslag op de mentale weerbaarheid. Sommige 
schakers kiezen er dan ook voor om zich mentaal in 2020 al op 

te laden voor de editie 2021. De resultaten spreken ook voor 
zichzelf om de vier leden van Dordrecht, die in de tienkampen 

vier en vijfde klasse te vinden waren, een plek te 
geven. Henk Timmermans eindigde op 5 uit 9. Hij heeft met 

veel inzet & zetten tot en met de 6e ronde nog uitzicht gehad op 

promotie. Daarna viel het stil. 

Johan van der Griend kwam in de 5e klasse op 50%: zeven 

remises, 1 zege en 1 nederlaag. Hij verzorgde achter het stuur 
van zijn traditionele Franse auto voor vervoer naar huis met 

Henk op de voorbank. Op verzoek van de 2 prominente leden 

van de club wensen wij het duo een goede voorbereiding op 
2021. Arie van Heeren had een zware vierde klasse tienkampen 

en met 3 uit 9 is degradatie naar de vijfde klasse in 2021 een 

mogelijkheid. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/633-cor-oliemans-gedeeld-eerste-in-tienkamp
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/633-cor-oliemans-gedeeld-eerste-in-tienkamp
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/633-cor-oliemans-gedeeld-eerste-in-tienkamp?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=7f1f713ede69b71585cc59e9e0ea6762fa5b52df


De organisatie benadrukte dat Het Tata Steel Chess Tournament in een lange historie staat. ,,Ooit begonnen als 

personeelstoernooi van het staalbedrijf is het uitgegroeid tot een internationaal toernooi van wereldformaat, 
waar zowel grootmeesters als amateurs hun agenda’s voor vrijhouden. Tata Steel kiest voor schaken, omdat 

schaken gericht is op strategisch denken en op het vinden van creatieve oplossingen voor complexe 
vraagstukken" Informatie over het Tata Steel Chess Tournament is te vinden op www.tatasteelchess.com." 

HANS BERREVOETS 

Tata chess boeit veel Dordrecht-leden 
Published: Monday, 20 January 2020 19:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 244 

Vanaf 1938 wordt onder de rook van Hoogovens geschaakt. Veel leden van Dordrecht zijn er al tientallen jaren 

kind aan huis. Het schaken boeit en bindt  aan zee blijkbaar extra. Sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee is dan 
de schaak-hoofdstad van de wereld. Wie er speelt, bouwt telkens nieuwe, mooie herinneringen op. Dag voor 

dag zijn de resultaten van de leden via de site van de website van nu tata chess te volgen, in vierkampen of 

tienkampen. De uitslagen zeggen niet alles. 

Als de inzet van in verenigingsjaren oudste clublid de norm is, zullen de clubavonden van Dordrecht op 

dinsdagavonden veel langer gaan duren en tot ver voorbij de klok van twaalf uur doorschieten. Dit weekeinde 
werd er in de grote zaal een record gevestigd. Steeds meer schakers hadden elkaar de hand geschud om de 

partij als geëindigd te kunnen beschouwen. In groep 5C ging HENK TIMMERMANS gewoon door. Hij was om 

half twee begon en om zeven uur, dus na 5,5 uur (!), was hij in de grote zaal de enige die door ging. Drie 
wedstrijdleiders stonden er omheen. Henk poogde een partij remise te houden. Clubgenoten volgde zijn inzet 

met trots en waardering. Uiteindelijk moest Henk ergens om tien over half acht toch opgeven na zes uur en tien 

minuten. 

Zondagavond volgde een partij van iets meer dan vijf uur. Dat was volgens de norm van Henk geen zeeslang. 
Dat klopt als je ervaring hebt met zes uur vechtschaak. Maandag was Henk 73 zetten (!) bezig. Intussen staat 

hij wel op 3 uit 4 in groep 5C. Arie van Heeren, Cor Oliemans en Johan v.d Griend zijn ook in de tienkampen te 

volgen. Johan speelt alleen in het Hotel Hoge Duin, echt op hoogte dus. Magnus begon met remises en zo doet 

Johan het na vier ronden ook. Zijn volgens hebben alle vertrouwen in zijn tweede helft. 

Tot en met zondag 26 januari wordt er in Wijk aan Zee onder de vlag van Tata doorgeschaakt. Voor wie in 2021 
eens mee wil doen: Dan is de slotzondag 31 januari.  Tussen 15 januari en die laatste zondag van de maand zijn 

er weer weekeinde-vierkampen, week-vierkampen en tienkampen. Naschrift: Bescheiden Hans liet zijn optreden 

in de journalistengroep over aan de redactie. Een mooie gedeelde bronzen plek rechtvaardigt de eindstand: 

Eindstand Journalisten 

Nr Pno Titel Naam Rating Score TPR RC M/V 

1 1 FM Boel, Peter 2102 NED 6,5 2259 1819 M 

2 2   De Jongh, Benno 2004 NED 5,5 2071 1821 M 

3 3   Nijland, René 1948 NED 4,5 1959 1857 M 

4 6 
 

Berrevoets, Hans 1872 NED 4,5 1859 1757 M 

5 4   Visser, Cees 1889 NED 4 1918 1861 M 

 
Johan van de Griend achter de koorden bij Tata Chess 
Published: Monday, 13 January 2020 16:39 | Written by Hans Berrevoets | Print | Email | Hits: 178 

Zover kan worden nagegaan is JOHAN VAN DE GRIEND de eerste Dordtenaar, die moet spelen achter de 

koorden bij Tata Chess in Wijk aan Zee. Hij promoveerde enkele keren in de week vierkampen en kwam vorig 
jaar januari al achter ,,de touwen" te zitten. Dordtenaren zeiden later hem eerst niet te hebben kunnen vinden, 

maar de organisatie had immers Johan al apart gezet nabij de grootmeester-groepen. Tot wellicht ook zijn eigen 

verrassing promoveerde hij door naar de tweede groepen. (Copy Hans Berrevoets). 

http://www.tatasteelchess.com/
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/630-door-hans-berrevoets
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/630-door-hans-berrevoets?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=2a92b294cf44361fe2d7cd871b06c4987f393c4b
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/624-johan-van-de-griend-achter-de-koorden-bij-tata-chess
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/624-johan-van-de-griend-achter-de-koorden-bij-tata-chess?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=b65b9c80178d391fc2aaf08f6480fe0fca960cf8


4.JEUGD                                                                                      Wouter de Bruin 
 
In het seizoen 2019/2020 werd er zoals ieder jaar door de jeugd geschaakt. De ledencijfers laat ik over aan de 
secretaris, maar in de jeugdcompetitie zijn 26 deelnemers geregistreerd. 

Enkelen daarvan zijn leden die zijn weggegaan, en sommigen zijn pas net komen kijken toen het seizoen 
vroegtijdig veranderde. Net als bij de senioren was 10 maart 2020 de laatste clubavond. 

Tot dat moment waren er op iedere avond ongeveer 20 jeugdspelers, te herleiden uit de competitie waarin 

telkens 9, 10 of 11 partijen gelijktijdig werden gespeeld. We hebben nog online speelavonden gehouden en een 
keer een online les over het verdedigen tegen herdersmat georganiseerd. Deze avonden waren tot de 

zomervakantie vaste prik voor gemiddeld 15 jonge spelers, op dinsdagavond om 18:30 snelschaken en met 
elkaar chatten. 

 

Kwa schaaklessen is het afgelopen seizoen anders verlopen dan een gemiddeld seizoen. Door de 
omstandigheden hebben er geen stappen examens plaatsgevonden. De vaste jeugdleiders, Rick Jelier, Martijn 

Rijneveen en Wouter de Bruin hebben een cursus schaaktrainer 1 gevolgd bij de RSB. Hier hebben we een hoop 
geleerd over het geven van schaaklessen, het begint bij de goede omgeving. Kennelijk is de manier waarop we 

les geven geschikt voor groepjes tot 3 kinderen, met onze 20 spelers op een avond geen haalbare kaart. 

Daarom gaan we het komende seizoen de schaaklessen in een andere vorm geven, met  demonstratieborden. 
In het komende seizoen zouden we 

graag schaaktrainer 2 volgen, om ons 
didactisch verder te ontwikkelen, ditmaal 

met de stof van stap 2 als achtergrond. 
 

Extern hebben we met de jeugd 

viertallen toernooien gespeeld van de 
stichting Pentachess. Met 8 jeugdspelers 

zijn we naar de drie speelrondes 
geweest, ook een online regiotoernooi 

werd nog door velen bezocht. Het 

afgelopen jaar is er ook weer een 
schoolschaaktoernooi georganiseerd in 

samenwerking met DordtSport. 
Het komende seizoen hopen we door te 

gaan met allerlei activiteiten, waaronder 
interne competitie, goede schaaklessen, 

schoolschaaktoernooi, deelname aan 

viertallencompetitie en deelname aan 
online schaaklessen. 

 
Een afsluitende opmerking: Ondersteuning bij schaaklessen is welkom, bij gelegenheid of structureel. Meld je 

daarvoor bij één van de jeugdleiders op een dinsdagavond net voor 19:00, of van te voren. 

 
Met vriendelijke groet, Wouter de Bruin 

---------------------------------------------------- 
In het Theehuis, Sterrenburg wordt iedere 

woensdagmorgen vanaf 10 uur aan een zeer 

enthousiaste groep door een even zo enthousiaste 
Gerard Braat lesgegeven. Op de foto zien we hem 

bezig tegen een zeer jeugdige jongen, die mede 
dankzij zijn moeder nu ook bij de Jeugd van 

Schaakclub Dordrecht lid is geworden! 

 
Een fraai staaltje van samenwerking in het 

Dordtse schaakcircuit met dank aan o.a. 
Marianne Blinde en coördinator Herman v.d. 

Vlist, die links op de foto blijkbaar met een 

moeilijke opgave van Gerard zit…. 



5. MEDIA / DIVERSEN   

 
Vereniging Dordrecht geeft internet schaak wisselend inhoud door samenwerking met 

schaakclub Twello          Hans Berrevoets – Dordrecht.net 

DORDRECHT - In Dordrecht wil de schaakvereniging - die 29 februari 1888 als oprichtingsdatum voert - de 

achterban bij de 64 velden te bepalen.  Speelzaal de Crabbehoeve is alleen tot nog niet bepaalde datum 
gesloten.  Daarom is er internet chess tussen twello en Dordrecht mogelijk. 

Op de website van de vereniging valt wel telkens nieuws te lezen, waarvoor meestal Ton Slagboom tekent. Hij is 

de schaakpromotor en bestuurder van zijn club en timmert ook graag met deze denksport aan de (openbare) 

weg in Dordrecht. Zo was hij als adviseur betrokken bij de komst van een openlucht schaakspel, dat nu een 
definitieve plek heeft gevonden op de Grote Markt. Slagboom zit namens de sporten ook in een commissie 
(PBO) van RTV Dordrecht. 

Twello 

De nieuwste stap is een internet samenwerking met schaakclub Twello. Wie wil snelschaken, vluggeren dus, kan 

de ene week via internet bij Dordrecht terecht en de andere week aansluiten in Twello. Deze plaats valt onder 
de gemeente Voorst en ligt niet ver van Deventer af. 

Rapid 

De spelers die genieten van spelen met meer bedenktijd (rapid chess) hebben kunnen op dezelfde wijze ook om 

de week mee doen in Twello of Dordrecht. Ton Slagboom hoopt dat vooral de oudere schakers zo via internet 
weer de weg weten te vinden naar de denksport die een leven lang mee gaat. 

De afstemming werd bevorderd, omdat de twee clubs op dinsdagavonden hun normale clubavond hebben. 
Zowel Dordrecht als Twello kwamen op 10 maart voor de laatste keer in eigen huis bijeen. 

Wanneer de competitie wordt herstart is formeel onbekend. De verwachting is dat niet voor 1 september de 

speelzaal open gaat. Op de route kaart van het kabinet behoort het schaken bij de kleine zaalsporten. Op basis 
van richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden , zou dan eventueel weer kruiselings geschaakt kunnen gaan 
worden. Niks is echter zeker, zo laat de regering telkens weten in deze corona tijd. 

Het beeld van schakers aan een bord lijkt echter voorlopig een herinnering aan het verleden te worden gezien 

de mogelijke richtlijnen waarmee de denksport te maken kan krijgen als bijvoorbeeld vanaf 1 september weer 
gespeeld kan gaan worden. Daarvoor zijn al de eerste protocollen opgesteld, maar niets is zeker. 

 
Op de site van Dordrecht wordt gemeld door webmaster Wouter de Bruin: 

We hebben een uitwisseling met de Twellose Schaakclub. Deze is met dank aan inzet van Hans Berrevoets tot 

stand gekomen. Iedere week wanneer wij rapid spelen, spelen zij blitz en vice versa. Wanneer je graag een 

bepaald tempo wilt spelen is er de mogelijkheid deel te nemen met Twello, spelers van Twello kunnen ook bij 
ons meedoen. Je bent vrij deel te nemen tussen 20:00 en 24:00 op lichess.org/team/twelloseschaakclub 

Bericht Twello waar Laurens de Vries de aanjager is en hij wil doorgaan zolang corona de aanleiding blijft 

vormen Vanaf 05-05-2020 rouleren we samen met de Dordrechtse schaakvereniging Rapid (15+10/20+10) en 
Blitz (5+5) Elke avond dat wij een Blitz avond hebben heeft Dordrecht een Rapid avond en omgekeerd. 

 
Je kan je aanmelden bij lichess.org/team/schaakclub-dordrecht. 

(de schaaksport heeft wereldwijd de mogelijkheid om via internet voor een competitie te zorgen. In de regio zijn 
vooral Sliedrecht, Dordrecht en Barendrecht actief) 

Schaakclub Dordrecht 77 leden Teamleider: Whykonen 
 

Twellose Schaak Club 49 leden Teamleider: Laurens Vries 

https://www.dordrecht.net/sportnieuws/2020-05-09-26123-vereniging-dordrecht-geeft-internet-schaak-wisselend-inhoud-door-samenwerking-met-schaakclub-twello.html
https://www.dordrecht.net/sportnieuws/2020-05-09-26123-vereniging-dordrecht-geeft-internet-schaak-wisselend-inhoud-door-samenwerking-met-schaakclub-twello.html
https://lichess.org/team/twelloseschaakclub
https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht


Queen Conchita in de spotlight 
Published: Tuesday, 10 March 2020 16:16 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 209 

Afgelopen zondag, op internationale vrouwendag, werd onze trots Conchita in de Trinitatiskerk als 1 van de 
Dochters van Dordrecht feestelijk in het zonnetje gezet. Dat ging onder toezicht oog van het gezin Dwars (Jan, 

Marcel & vriendin). Uiteraard waren prominent schapekop Hans Berrevoets en adjunct Ton 'Hekking' Slagboom 

erbij als fanatieke supporter. Burgemeester Wouter Kolff heeft deze schaak propaganda niet kunnen 

missen....Omdat beelden meer zeggen als duizend woorden, hierbij 2 links naar fraaie sites van de lokale media.  

https://www.rtvdordrecht.nl/dochters-van-dordrecht-ge%c3%aberd-met-festival-boek-en-film/nieuws/item?1154832 
https://dordtcentraal.nl/actueel/dochters-van-dordrecht-vieren-800-jaar-geschiedenis/ 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/647-queen-conchita-in-de-spotlight
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/647-queen-conchita-in-de-spotlight?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=03c231e556d361dda16350a361932d23611b0a0b
https://www.rtvdordrecht.nl/dochters-van-dordrecht-ge%c3%aberd-met-festival-boek-en-film/nieuws/item?1154832
https://dordtcentraal.nl/actueel/dochters-van-dordrecht-vieren-800-jaar-geschiedenis/


SCHAKEN IN DE WIJKEN 
 
Peter v.d. Laars Schaakplaats geopend 
Published: Sunday, 14 June 2020 16:23 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 146 

Zaterdag 13 juni werd een stralende dag om de Schaakplaats 

van ons erelid Peter v.d. Laars op de Waag door 
wethouder Piet Sleeking officieel te openen. Onder toeziend 

oog van o.a. zoon Wilfred en vele belangstellenden en pers 
verloor Piet het openingspotje van de jeugdige Tobias (beetje 

hulp van Opa). 

Daarna bedachten de beide voorzitters van SCD en 

DWD, Arend en Cor dus, om beide liefst 2 zetten te spelen 

en derhalve het narrenmat te produceren. Met een 
welgemeende elleboog werd deze 'wedstrijd' beklonken. 

Vervolgens werd het bord de gehele middag gebruikt door 
o.a. moeder en zoon, enkele buurtbewoners, voorbijgangers 

en de 'bejaardenclub' (opmerking van een jeugdige 

toeschouwer) Klockelaer. De 'heren' (zo benoemd door Piet 
Sleeking) Kok Kraaijeveld en Ton Slagboom hadden hun 

droommiddag wel te pakken en konden afsluiten met de 

garagedeur en een biertje op het Scheffersplein. 

<=Piet's speech, omringd door enkele toekijkende dames…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arend verzint 'Grootmoedig' het narrenmat - Cor wilde eigenlijk liever S(paans)...dan toch maar Dh4+ mat. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/670-peter-v-d-laars-schaakplaats-geopendn
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/670-peter-v-d-laars-schaakplaats-geopendn?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=afc06945a57bcfc952bc1505a20c4195186b1213


Opening ''Peter van der Laars Schaakplaats" 

In dit bijzondere jaar 2020 bestaat Dordrecht 800 jaar. De opening van een vaste schaakplaats in de buitenlucht 

door wethouder Piet Sleeking op de Waag past daar voortreffelijk in. Hij zal een partijtje spelen tegen de 

jeugdige Tobias (Stripwinkel) onder goedkeurende begeleiding van initiatiefnemer Kok Kraaijeveld. 

 

Met steun van de Gemeente Dordrecht en o.a. horeca, schaakclubs Dordrecht, Klockelaer, DWD, de Centrale 

Bibliotheek wordt zijn droom verwezenlijkt. De schaakplaats krijgt de naam van Peter van der Laars, lid van 

de schaakgroep De Klockelaer en erelid van Schaakclub Dordrecht. 

 
Schaaktegels De Waag gereed / Peter v.d. Laars Schaakplaats Open 
Published: Friday, 29 May 2020 14:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 82 

Morgen middag 30 Mei vanaf ca. 13 uur is de Buitenschaakplaats op de Waag geopend voor het schakende 

publiek. Initiatiefnemer Kok Kraaijeveld zal er hoogstpersoonlijk zijn en met hulp van enkele collega Klockelaers 

de stukken uit de daar zeer dicht bij gelegen garage van stripwinkel Sjors gaan halen...  

Op Hemelvaartsdag kon ons erelid Peter van der Laars 

gelukkig met familie zijn eigen Schaakplaats officieus openen. 

De officiële opening door wethouder Piet Sleeking is op Zaterdag 13 juni van 13.00 - 14.00 uur. Details volgen. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/654-schaaktegels-de-waag-gereed
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/665-peter-v-d-laars-schaakplaats-open
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/665-peter-v-d-laars-schaakplaats-open?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=e8465493eb51bcccbce45ffc5498ec6da5cc1a8c


 

Published: Wednesday, 08 April 2020 18:26 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 30 

Vandaag kon er voor 'Schakend Dordt' in deze zware tijd een lichtpunt genoteerd worden. Op deze prachtige 
lentedag werden de 50x50 cm tegels keurig door de aannemers Johan en Dennie op en in de Waag neergelegd. 

Daarmee kwam een grote wens van initiatiefnemer & 'Klockelaer' Kok Kraaijeveld uit. Vanzelfsprekend heeft 

Schaakclub Dordrecht waar mogelijk steun geleverd, zoals bij eerdere sessies op het Scheffers- / Statenplein. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/654-schaaktegels-de-waag-gereed?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=7de6c9fe47a62e94bfd4ad9b4745c6b716a576c9


DORDRECHT CHESS-CITY bruist: Pearl Buck, de Waag, Crabbehoeve…. 


