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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

Bestuur SCD
Arend van Grootheest
Teus Slotboom
Ben Sitton
Henk Timmermans
Hans den Boer
Ton Slagboom

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

Andere sleutelfuncties:
Martijn Rijneveen
Wouter de Bruin
John v.d. Laar
Anton de Maertelaere
Adri Timmermans

- jeugd coördinator
- pentachess, ict
- wedstrijdleider
- wedstrijdleider
- webmaster

ERELEDEN: LEO JANSEN, ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES
Teamcaptains: KNSB-1:Adri Timmermans, 2: x RSB-1: x,
2.Xander van Doorn, 3.John van de Laar, 4. Otto van Haren,
5.Hans Boersma (ex. 4-tallen Teus Slotboom & Hans Boersma).
Onze vereniging heeft op dit moment ca. 90 leden, waarvan 65
senior leden en 25 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een van
de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.
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0. CONCHITA DWARS 50 jaar lid …..blz. 3-8 + VZ / Corona
1. Interne Competitie : ONLINE Snel & Rapid
2. Externe Competitie : ONLINE KNSB 2 vijftallen D1&D2
* Johan den Hertog interview / Lukas v.d. Linden IM
3. Toernooien : Marcel’s Merz / 4. Jeugd : Crabbehoeve
5. Media/Diversen: Films, Wijken, Buddingh’ beeld, RTV,
TV, kranten, boeken, Henk Schoenmaker, mooie plaatjes

….blz. 9-11
….blz. 12-13
… blz. 14-15
… blz. 16-18
… blz. 19-21
… blz. 22-24
… blz. 25-28

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

Conchita Dwars 50 jaar lid SCD
Exact vandaag is volgens de KNSB ledenadministratie onze eigen 'Chess Queen' Conchita Dwars 50 jaar lid
van Schaakclub Dordrecht. Van het bestuur, leden en vele schaakvrienden van harte gefeliciteerd! Conchita is
trouwens al bijna 51 jaar op de club, aangezien ze met haar 'toenmalige vriend' meekwam om te kijken of dat
duffe schaken echt wel wat voor haar was. Gelukkig voor ons was en bleef dat zo. Piet Pluymert (want die was
het) en onze Interne Wedstrijdleider Henk Timmermans zijn nog de enige die haar toen hebben zien
binnenkomen en...ongetwijfeld van hun (schaak) stuk werden gebracht !!
Deze dagen is Conchita 'hot' schaaknieuws zoals het AD zaterdag al kopte bij een ander artikel, waarin ook
voorzitter Arend zijn zegje kon en mocht doen. Verder heeft schaakvriend Hans Berrevoets gezorgd voor een
stuk op: https://www.dordrecht.net/ en zal RTV Dordrecht deze week een reportage uitzenden.
30 januari 2021 (www. Dordrecht.net – Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Conchita al een halve eeuw Dordtse
QUEENS GAMBIET. Dat is de kop boven een artikel
in AD De Dordtenaar over Conchita Dwars - v.d.
Wetering. Ze werd op 1 februari 1971 lid van
schaakclub Dordrecht.
In 1978 wist zij haar liefde voor het schaken voor
de eerste keer te verzilveren door via de halve
finales van het dameskampioenschap in Dordrecht
zich te plaatsen voor het Nederlands
kampioenschap.
In dat jaar bestond haar schaakclub ook negentig
jaar! Conchita zou zich daarna nog meermalen
plaatsen voor het kampioenschap en een derde
plaats was haar grootste succes. Ook speelde zij
interlands. Tevens wist zij meermalen het eerste
team van de club te halen dat landelijk in de KNSB
speelt.
Voor de leden van Dordrecht is Conchita de
schaakkoningin van de club, die volgens AD De
Dordtenaar hoopt dat eens een vrouw
wereldkampioen schaken wordt. De succesvolle
serie QUEENS GAMBIET laat die weg al zien.
Hierdoor weten veel vrouwen de weg naar internet chess of de clubs te vinden. Voor de collega's van de sociale
dienst Drechtsteden, waarvoor zij tot haar pensioen werkte, staat Conchita bekend als onze eigen Beth Harmon.
Deze naam draagt de hoofdrolspeelster in de serie die uiteindelijk de wereldkampioen verslaat.
Ambassadeur
Voor schaakclub Dordrecht is Conchita met haar enthousiasme een ideale ambassadeur van de denksport en
haar vereniging in het bijzonder. Haar broers volgden pakweg vijftig jaar geleden hun zus naar de schaakclub
voor een periode, maar wisten haar nationale niveau niet te halen.
De liefde voor de schaaksport bracht zij ook over op haar zoon Marcel Pluymert. Als moeder en zoon samen
aan een toernooi meededen, gaf dat soms bijzondere ontmoetingen.
Een talentvolle, sociale schaker van inmiddels sterk landelijk niveau kwam eens uithuilen bij zijn schaakvriend
Marcel. ,,Ik heb van een vrouw verloren", zo wilde hij wel bekennen. Volgens de overlevering was het gezicht
van Marcel daarna met een brede lach gesierd. ,,Je heb van mijn moeder verloren."
In een andere match was er een schaker die met zijn collega's weddenschappen afsluit, dat hij wel ging winnen
van die schaakster Conchita.
Die collega's informeerden de teamleider van Conchita, die geen moeite had om haar maximaal gemotiveerd te
krijgen. De uitslag leverde alle collega's geld op en veel verhalen binnen het bedrijf, dat toen ook bekend stond
als politiebureau aan de Nassauweg. De Dordtse staat ook in de Hal of Fame van het district.

CONCHITA DWARS 50 jaar lid ..door de jaren heen trouw aan SCD

Dordtse Dochter (2020) trots te midden van haar trouwe PR supporters & leeftijdgenoten Ton S. & Hans B.
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Conchita Dwars, geboren v.d. Wetering (Dordrecht). Al jarenlang de sterkste damesschaakster in de
Drechtstreek. Ze deed zeven keer mee aan het NK-dames en speelde tijdens een landentoernooi in Groningen
interlands. Conchita is een sympathieke schaakster en een voorbeeld voor schaak PR. Bovendien is zij zowel op
haar werk als op de schaakclub een toonbeeld van sociale betrokkenheid. Daarom organiseerde schaakclub
Dordrecht in 1978 (bij het negentig jarig bestaan) in het Dordtse historische Hof de halve finale NK-dames om
haar een kans te geven zich te plaatsen voor NK dames. In 1980 organiseerde de Denksportcommissie de 2e
halve finale NK dames in Dordrecht in het toenmalige Denksportcentrum huize Johanna aan de Groenmarkt.
In 2009 (iets te vroeg) werd haar 40 jarig lidmaatschap van Schaakclub Dordrecht intensief gevierd met familie,
vrienden inclusief een reünie van vrijwel de gehele Nederlandse Dames top. In 2020 dan viering van ‘een halve
Eeuw’ Conchita, hetgeen uitstekend samenvalt met ‘Dochters van Dordrecht’. Officieel KNSB speldje volgt in
2021. Ze zal er uitbundig van gaan genieten’.
Ton Slagboom / Jacqueline v.d. Bergh

Conchita verdiende 12 september 2009 beslist een jubileumtoernooi (HB)
Conchita is sportief en gemotiveerd, vriendelijk en vasthoudend, diplomatiek en sociaal: Kortom een ideale
schaakster bij één van de oudste clubs van Nederland. Daarbij komt ook nog dat een schaakpartij met Conchita
gezellig kan zijn en toch serieus, dus de schaaksport in Dordrecht kan zich haast geen beter affiche wensen.
Conchita verdient dus zaterdag 12 september 2009 beslist een jubileumtoernooi bij Dordrecht om veertig jaar
terug te kijken en gelijk schaakpromotie te bedrijven om nog meer mensen op de mooie sport te wijzen.
In 2009 is Conchita Dwars officieus 40 jaar lid van Schaakclub Dordrecht. Conchita begon in de uitslagen als
mej. Van der Weterings. Zij leerde het schaken in 1969 tijdens een vakantie van haar vriend Piet Pluymert. Het
verhaal gaat dat op deze wijze op een passende wijze een regenachtige vakantie in de tent werd doorgebracht.
Kort daarna sloegen ook de broers van Conchita, Richard en Paul, aan het schaken. Hun zus hield echter vol en
bleek niet alleen een goede schaakster te worden, maar ook een gezellige deelneemster in talrijke wedstrijden.
In Dordrecht begon zij natuurlijk in de laagste groep, maar zij klom snel omhoog. Conchita werd in 1971 voor de
eerste keer voor een internationale wedstrijd geselecteerd, toen de stad Dordrecht tegen de Engelse
partnerstad Hastings speelde. Drie talentvolle jeugdspelers en drie cracks van schaakclub Dordrecht zorgden
samen voor een 5-1 eindstand. De media spraken in de uitslag nog over juffrouw Weterings die een winstpunt
toevoegde nadat haar tegenstander Chamberlain het spoor bijster raakte. Het was een spannende match met
een enigszins geflatteerde eindstand, werd ook nog aan de lezers meegedeeld. De partnerstad van Dordrecht,
Hastings, werd met egards besproken dus..... Uiteraard behoorde zij gelijk al bij de talentvolle jeugd.
Gezellig waren in die tijd ook schaakpartijen in Huize Weterings waar plotseling allerlei broers door het
schaakvirus bleken te zijn gegrepen. Samen naar toernooien toe, was ook leuk om te doen en zo leer je elkaar
kennen, waarderen en dan is het schaken gelijk een middel tot sociaal contact.
Een veel besproken en beschreven match was ook de prestigewedstrijd tussen een damesteam Bibelot en het
politievijftal. Om niet te verliezen werd veelvoudig kampioen Henk van Donk tijdelijk opgenomen bij de
reservepolitie om aan het eerste bord weerwerk te geven tegen zoals sommige landelijke media bleven schrijven
Mej. De Graaf. Een remise was de uitslag. Maar het hoogtepunt lag ernaast in jongerencentrum Bibelot aan het
Steegoversloot 34. De tegenstander van Conchita - aan het tweede bord - liet de weken voor de match tijdens
de lunch in de politiekantine iedereen weten zeker van een vrouw te zullen gaan winnen! Dat was in de geest
van Donner vanzelfsprekend want vrouwen kunnen niet schaken. Collega's sloten weddenschappen met hem af
en zij wilden ook een maximale kans hebben die ook te gaan winnen. De coach van de dames werd
geïnformeerd over het gesprek van de dag op het hoofdbureau van politie en hij liet niet na om Conchita enkele
keren te wijzen op het gegeven dat zij geen enkele kans had volgens haar tegenstander. Het was een mentale
doping. Het beoogde effect bleef niet uit. Toen de wedstrijd begon, was Conchita als een ridder, die voor het
gevecht de valhelm sloot.
Ze ging de strijd maximaal aan. De schakend
politieman - die ook succesvol was geweest in
RSB-jeugdkampioenschappen - werd in de
schaakpartij rechtstreeks af geserveerd. Hij
had na het weekeinde wel erg veel moeite
om zijn collega's weer onder ogen te komen
en het gelach was buiten de politiekantine te
horen. De jaren zeventig waren lokaal of
regionaal voor Conchita. Maar daar kwam nu
snel verandering in.
In de historische Statenzaal van het Hof
vierde in 1978 Schaakclub Dordrecht op een
bijzondere wijze het negentigjarige bestaan.
Om Conchita de kans te geven om zich
nationaal waar te maken, was de halve finale
van het dameskampioenschap naar de stad
gehaald. Een uitstekende keuze, bijna tien
jaar na haar eerste schreden in de schaakwereld. Het jubileumtoernooi betekende ook dat wethouder Piet C.
Janse op 17 februari 1978 aan het bord verscheen van Wil Arts - Conchita om de eerste zet (d2-d4) te doen.

Conchita was direct succesvol en
plaatste zich voor de 1e keer voor
de finale van het Nederlandse
dameskampioenschap. Twee jaar
later in 1980 haalde de
Denksportcommissie voor de
tweede keer de halve finale naar
de stad en Conchita behaalde voor
de tweede keer het
kampioenschap. In totaal mocht
zij zeven keer in de finale
meedoen! Het toenmalige Huize
Johanna was net tot een
denksportcentrum verbouwd, dus
vond de beheerder schaken wel
een leuke promotie. Later bleek
een Denksportcentrum op die plek
niet zo levensvatbaar te zijn en
thans is er o.a. lunchroom Den
Witten Haen te vinden.
Conchita heeft één keer in 1982 dicht bij de Nederlandse titel gezeten, maar kwam in de finale van het toernooi
net te kort door een ongelukkige nederlaag tegen Marianne Stada (zus van voormalig regiospeler Jim Stada).
Schaaksters van haar generatie waren Corry Vreeken, Carla Bruinenberg, Cathy van der Mije (nb: heeft ze toen
zelfs van gewonnen), Ada van der Giessen, Erika Belle, Hanneke van Parreren, Yvette Nagel enz.
Ze viel op en kreeg ook enkele keren de gelegenheid om mee te doen aan een interland. In de stad Dordrecht
werd zij, na Hans Wertheim en Henk van Donk, dus de derde internationaal op schaakgebied. Conchita hoorde
dus snel bij de bekende sportmensen in de stad, hoewel de sportraad toen en nu haar nog niet die plek heeft
gegeven in de geschiedenisboeken, die bij haar unieke statuur past. De Britse coryfee WIM Sheila Jackson kent
haar kracht uit die tijd. De tijd gaat door. Na zoveel successen besloot Conchita haar schaaktijd anders in te
delen. Ze bleef graag dichter bij huis. Het schaken van wedstrijden voor en bij schaakclub Dordrecht bleef ze
altijd trouw. Daarom is veertig jaar schaken ook een jubileum waard en was is mooier om dat te doen in een
gezelschap van schaakvriendinnen van toen en met de jonge talenten van morgen!
Bekende Dordtse: Conchita is moeder van de ook niet onbekende nu 43-jarige schaker Marcel Pluymert, die voor
Dordrecht 2 speelt en eerder ook voor De Willige Dame 1 uitkwam. (nb: Bovendien nu ‘Dochter van Dordrecht’).
Voor schaakpromotie is het een prima idee om de schaakster eens in het zonnetje te zetten, die door haar
sportloopbaan ook wel een beetje een bekende Dordtse werd. Conchita is werkzaam geweest bij de gemeente
Dordrecht en heeft daar veel sociaal werk verricht. (nb: Inmiddels in 2020 met welverdiende pensioen gegaan).
Conchita is een toernooi waard! Natuurlijk haar Schaakclub Dordrecht en in het bijzonder toenmalig voorzitter
en erelid Gert Zwartjes past hiervoor een gelukwens voor alle inzet, maar meer dan dat: Ook telt dat de
vereniging voor een schaakomgeving heeft weten te zorgen, waar Conchita en zoveel schakers zich thuis voelen
en dat vanaf 1888! Daarom is het dubbel fijn dat Conchita een schaakfeest mogelijk maakt. Hartelijk dank.
(Schaakpromotor Hans Berrevoets is vanaf 1969 schaakvriend van Conchita, regelmatig tegenstander en hij
volgt haar activiteiten ook voor verschillende media vanaf 1972). Met dank ook aan Toms Schaakboeken.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de RSB ABC:
Dwars geboren v.d. Wetering Conchita (Dordrecht). Al jarenlang de sterkste damesschaakster in de
Drechtstreek. Ze deed zeven keer mee aan het NK-dames en speelde tijdens een landentoernooi in
Groningen interlands (nb: waarvoor ze, met haar gebruikelijke charme, voetbaljournalist Frans van Westen
zo ver kreeg om een artikel in de maandagkrant te krijgen) . Conchita is een sympathieke schaakster en
een voorbeeld voor schaak PR. Bovendien is zij zowel op haar werk als op de schaakclub een toonbeeld
van sociale betrokkenheid. Daarom organiseerde schaakclub Dordrecht in 1978 (bij het negentig jarig
bestaan) in het Dordtse historische Hof de halve finale NK-dames om haar een kans te geven zich te
plaatsen voor NK dames. In 1980 organiseerde de Denksportcommissie de tweede halve finale NK dames
in Dordrecht in het toenmalige Denksportcentrum huize Johanna aan de Groenmarkt .
(initiatief H.B)

ONLINE staat Conchita ook haar ‘mannetje’. In de Coronatijd organiseerde Schaakclub Dordrecht op
dinsdagavond wekelijks Rapid- en Snelschaak online. Echt snel (‘vluggeraar’ in de volksmond) was Conchita
nooit, soms tot ergernis van teamleden als ze met enkele seconden op de klok nog rustig ging kijken naar de
enig mogelijke zet! Met meer bedenktijd zoals in het Rapid gaat het beter, Conchita wint een dinsdagronde:

In het ‘eggie’ met normale bedenktijd gaat het nog beter. De KNSB ratinglijst laat haar ELO de laatste 27 jaar
zien. Wel iets minder geworden (wie niet op leeftijd..?), maar de laatste 10 jaar wel heel constant gebleven !

Voorwoord: “Praatje van de voorzitter”

Hoe ziet ons ‘schaakatelier’ er ook al weer uit…?!

Schaken in Coronatijd

najaar 2020

Ja wat moet je schrijven als voorzitter van een club met leden die al maanden niet meer fysiek op een normale
manier bij elkaar kunnen komen. Waren we op de ledenvergadering van september nog met een behoorlijk
aantal leden positief over hervatting van de clubavonden op dinsdag, de realiteit heeft ons echter ingehaald.
Elke week komen er weer nieuwe richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Er is geen peil op te trekken en
ver vooruit kijken heeft nauwelijks zin. Ook de landelijke en regionale bonden hebben hiermee van doen. Nou is
schaken natuurlijk voor velen een héél belangrijke bijzaak. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om, al dan niet
in verenigingsverband, schaakactiviteiten te ontplooien. Fysieke aanwezigheid, zeker voor een langere periode,
is daarbij niet aan te raden.
Het online-schaken biedt voor enkele leden soelaas. Het jeugdschaak loopt mede dankzij enthousiaste
jeugdleiders enigszins door. Leden komen zelf met suggesties, maar het blijft behelpen.
Het bestuur probeert jullie via de website of per mail regelmatig te informeren, daarbij wisselen we ook enige
informatie uit over het wel en wee van individuele leden.
Zolang we niet kunnen schaken, en ik verwacht dat besluiten hierover dit jaar niet meer genomen worden,
zullen we ook op andere wijze onze vrije tijd vullen. Misschien een suggestie: Op Netflix is een nieuwe serie The
Queen’s Gambit over een jonge talentvolle Amerikaanse schaakster, zeker aan te bevelen.
Blijf allen gezond en hou afstand!

Arend van Grootheest

CORONA (vervolg najaar 2020) Voorlopig alleen Jeugdschaak
Published: Tuesday, 22 September 2020 06:35 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 149
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de start van de interne competitie tot nader order uit te stellen.
Dit gezien de huidige ontwikkeling van het Covid virus, de strengere protocollen van de Schaakbond en het nog
ontbreken van een goede ventilatie in de Crabbehoeve. Gelukkig kan vanavond wel de Jeugd nog wel terecht,
met het verwachte mooie weer zelfs nog buiten, voor training onder bezielende leiding van Wouter, Martijn en
Rick. Dank daarvoor. Uiteraard wordt er volop nagedacht over de snel te nemen acties om de leden gelegenheid
te bieden wekelijks hun schaakpotje tegen elkaar te kunnen laten spelen. Aangezien het bestuur er is voor de
leden, zijn die door onze secretaris per mail direct op de hoogte gebracht. De eerste hartverwarmende reacties
geven een bemoedigend beeld van de mogelijkheden, waarmee we op zeer korte termijn met elkaar gaan
'brainstormen' (en dat in de herfst...).
Een bericht van schaakvader Dick den Otter: Er was vanmorgen 26/1/2021 om 11.15 een uitzending "Tijd
voor Max" met de wereldkampioen (online) schaken Eline Roebers t/m 14 jaar, voor het eerst een (Nederlands)
meisje. Ik dacht dat dit programma voor oude mannetjes is/was, maar dit vond ik wel een leuk onderwerp. Als
je uitzending gemist hebt via Ziggo of KPN o.i.d., dan kan je hem terug kijken. Ze wordt begeleid door haar
schaaktrainer. Terloops won ze ook nog een potje schaken van Nick (zonder Simon), die ook een goede
ambassadeur is voor het schaken. Wellicht al gezien, zo niet, leuk om naar te kijken i.p.v. alle rel verslagen. Zie
hieronder de links.
https://www.npostart.nl/tijd-voor-max/25-01-2021/POW_04864702
https://www.rtvdordrecht.nl/schaken-populairder-door-netflix-serie/nieuws/item?1168951#.X9ubFkOoapc.whatsapp

Bericht van uw kersverse C.E.O.: Corona Executive Officer S.C.D. Otto van Haren
(Gedeelte, rest via Nieuwsbrieven)

Beste clubgenoten,
Zoals de aanwezigen op de afgelopen ledenvergadering van dinsdag 1 september jl. reeds hebben vernomen
van het bestuur, is elke schaakclub van Nederland verplicht een ‘deskundige op Coronagebied’ te benoemen. Dit
om op de diverse schaakclubs de (anti-) Corona maatregelen bekend (-er) te maken en die, zo goed als
mogelijk, tevens te handhaven.
Voor degenen die mij niet zo goed kennen, ik werk ruim 42 jaar in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 29
jaar in leidinggevende functies op kritische afdelingen. (Intensive Care / Spoedeisende Hulp). Dit was echter
geenszins een criterium voor mijn verkiezing. Er was simpelweg niemand anders die erin trapte, toen onze
voorzitter de vraag stelde wie er genegen was dit te gaan doen. Voelt u zich enorm gepasseerd omdat u niet
aanwezig kon zijn op de A.L.V. van dinsdag, laat het mij vooral weten als u de competitie voor deze topfunctie
alsnog wilt aangaan.
Ik wil wel graag meteen de aftrap geven met enkele waarschijnlijk wel bekende, maar toch zeer serieuze en
belangrijke adviezen. Deze kunnen voorkomen dat onze clubavond straks als brandhaard van een uitbraak van
het virus op lokaal niveau aangemerkt zou kunnen worden.
Uit Nieuwsbrief No. 1 “Allereerst: heel jammer dat we nog steeds niet gezellig bij elkaar kunnen komen om
met de houtjes te schuiven op de 64 velden. Het is even niet anders helaas. En heus, er zijn erger zaken.
Ik ben blij dat het bestuur van onze club besloten heeft dit seizoen in elk geval tot het einde van dit jaar geen
gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ik heb dit, met enige voorkennis destijds geadviseerd aan het bestuur.
Buiten het feit dat wel spelen waarschijnlijk veel moeite en inspanningen had gekost, was het ook van heel korte
duur geweest. Onnodig om te zeggen wellicht, maar jullie zien het aan de wereld om ons heen. Veel landen
gaan alweer in een soort lockdown. Misschien maken wij met de huidige, iets mildere maatregelen van onze
overheid een kans op wat meer vrijheid rond of na de kerstdagen. De ziekenhuizen, zoals wellicht bekend werk
ik hier in het ASZ Dordrecht, staan enorm onder druk en de reguliere zorg wordt uitgesteld waar mogelijk. Dit
om de enorme aantallen Corona patiënten te kunnen herbergen en behandelen.
De verwachting is dat de komende weken een daling van het aantal besmettingen gaat intreden. Dit is echter
wel een relatieve daling, namelijk t.o.v. de enorm stijgende aantallen van de afgelopen twee weken.”

1.OVERZICHT INTERNE

Henk Timmermans

Beste leden van Schaakclub Dordrecht,

Deel van de ‘leden denk-tank’. We zien Erwin, Marcel, Dhr.Nugteren, Xander, Hans, Timon en ‘de denker’ Adri.
Op de A.L.V. van 1 september jongstleden is besloten dat de Interne Competitie van start zou gaan op dinsdag
15 september aanstaande. Maar zéér recent ontving het bestuur een gewijzigd schaak-protocol van de KNSB
met aangescherpte regels voor schakers en locatie.
Bovendien dient de aanleg van het ventilatiesysteem in Crabbehoeve nog te gebeuren.
Het bestuur voelt zich daarom genoodzaakt de start van de Interne Competitie uit te stellen tot een nog nader
te bepalen tijdstip. Wanneer er iets ter zake te melden valt, zult u het van het bestuur vernemen.
Namens het bestuur van SCD, Henk Timmermans
"Dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over lijkt me. Volg de site en we laten u weten wanneer we dan toch
eindelijk wel weer aan de slag mogen......

Nog geen normaal schaak perspectief, maar wel internet chess in 2021 (HB)
Published: Wednesday, 06 January 2021 19:05 | Written by Hans Berrevoets | Gedeeltelijk, rest op website.
Voorlopig is er nog geen perspectief wanneer de schakers weer normaal kunnen spelen op de vertrouwde
dinsdagavond in de Crabbehoeve aan de Abraham Kuyperweg. Dat betekent dat wie zin heeft, wel kan internet
schaken via team schaakclub Dordrecht of team schaakclub Twello op de dinsdagavonden. Bovendien speelt een
10-tal SCD-ers in de KNSB online op zaterdagmiddag (volgende 16-01) middels 2 teams, captains Wouter de
Bruin en Kees van't Hoff. Voor informatie en binding met de achterban verzorgen bovendien zowel de
Crabbehoeve als Schaakclub Dordrecht regelmatig nieuwsbrieven.
Veel mensen en ook schakers willen 2020 in het museum van herinneringen opbergen. Toch zijn er
gebeurtenissen in de eigen Dordtse schaakwereld, die ook bij 2020 horen. Zo overleed kort na de opening van
de Peter van der Laars schaakplaats in juni de naamgever en erelid van schaakclub Dordrecht. Peter werd 82
jaar en wordt ook in de boeken bijgehouden als erelid van de club. Bij de Willige Dame overleed Wim Vink, die
vooral op snelschaakgebied in allerlei toernooi zijn snelheid liet zien. Een speler, die ook tegen KNSB-teams uit
Dordrecht uitkwam, was journalist Alexander Munninghoff. Hij overleed in april op 76-jarige leeftijd. Alexander,
die in het boek de Stamhouder zijn levensverhaal opschreef. had ook banden met bekende Dordtse schakers.
We gaan even voorbij aan de schakers, die hij tegenkwam in het NK schaken voor journalisten vanaf 1990.

ONLINE SNELSCHAAK

SCHAAKCLUB DORDRECHT

Herstart Online Schaken Published: Monday, 05 October 2020 15:38 |

Ton Slagboom | Hits: 152

Mede vanwege het helaas stilvallen van de interne (en externe) competitie is het Online Snel/Rapid Schaken
leven ingeblazen. Van al die ca. 40 wekelijkse toernooitjes weet de grote Jacques Hennekes zo'n beetje 75%
op zijn naam te schrijven; we zijn de tel kwijtgeraakt....Promotor Hans Berrevoets en organisator Wouter de
Bruin stimuleren om zo veel mogelijk mee te doen: “Vanaf dinsdagavond 6 oktober is de oude samenwerking
voor internet schaken tussen Dordrecht en Twello via lichess nieuw leven ingeblazen. SCD biedt Snel & Rapid
(https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht) .Twello heeft rapid chess en snel om en om in de aanbieding”
Na een begin piek, vergelijkbaar met de opkomst in de Crabbehoeve, is de gemiddelde weekopkomst ca. 8-10.
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Inmiddels hebben we Online vrijwel net zoveel deelnemers als aantal KNSB leden: 90!

“Kakelschaak, HansVB, Liemiro, ZinoVanDerKamp, Helmer1111, Paride_Raneri, extraterritorial, eniscaliskan,
schaker2021, amir1111111111111, ikanlaut, Yumo2011NL, MatthijsDordt, Lekkerbekje, Edwarddevries, boerski,
cletust, Abdulkadir2000, Stevan61, KarstenR, pietypma, Raket1, Timostijl, HiddevL, Jakkiemallie, GerardBons,
groothoofd, HarkyDee, joopdejong, Gijsbert1963, De_Pul, dubbeldutch, ChiquitaBanana67, MrGuessWho,
LemmydeWS, Jaap6, Keesvantol, ArievanH, Ronald_Ditmer, lammiek, johabo, Nedelescu, LaurensVries, Benji85,
Otje, leonvantuijl, Fardidge, Tim19, aGekkie, ChallengeBird, RanyAlzuhairy, Sinan92, DanielPloum,
HonkHonkImAMonk, grindpad, Rikdew, ozurluadam2020, Tiktak2000, Dikhat, Blondicheck, Bjorn_Mol, RalfW,
Simonvantuijl, BOOT7, vito01, AlexanderOtter, ThomTi, Kaksoccer, Ryanprogame, CaiaR, Marit_Mol,
DevonA0123, Groothoofd1978, Apion, thepluym, donerwinos1987, chessthoffy, johan1, xdoorn, Wytse,
slagboor, Sjaakmatinone, Teussr, Boeva, watiswinnen, Systimpy, BastiaanV, rick_jelier, MartijnPR, Whykonen”
Erg leuk te zien is dat er een uniek mix is van jeugd, regio en ook enkele verhuisde oud-leden. Welkom allemaal.
Snelschaak Online SCD
Dordrecht
Twello
Totalen
Naam (Snel)
elo
li
pt
par
%
pt
par
n
pt
par
%
23 331
1 Jacques Hennekes
2196 525
164 204 80%
168 189
393 84%
8
2 Piet Pluymert
2151 163
57
84 68%
13
17
70 101 69%
8
3 Jan Willem Versloot
2086 128
52
90 58%
0
0
52
90 58%
23 146
4 Johan v.d. Griend
1975 148
70 143 49%
76 123
266 55%
5
5 Timon de Geus
1870 78
32
61 52%
15
25
47
86 55%
12
6 Hans Berrevoets
2039 55
23
45 51%
16
32
39
77 51%
8
7 Gerben v.d. Weert
1886 65
31
65 48%
22
41
53 106 50%
9
8 Wouter de Bruin
1816 92
41
87 47%
0
0
41
87 47%
20 125
9 Otto van Haren
1788 132
65 196 33%
60 150
346 36%
22 113
10 Teus Slotboom
1762 117
59 193 30%
54 182
375 30%
Dit is de huidige top-10 van ‘veelspelers’. Naast veelvraat Jacques heeft alleen onze ‘tijger’ Johan alles gespeeld.
Op zich het hoogste % heeft Rik de Wilde met 1 deelname. Zou leuk zijn als meer Dordrecht1 spelers meedoen!
Nr

2.EXTERNE COMPETITIE ( o.l.v. Kees van ’t Hoff a.i. ONLINE i.p.v. Hans de Boer)
3e ronde KNSB online in de min
Published: Saturday, 30 January 2021 20:57 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 25
Het 1e online team speelde gelijk tegen Moira uit Utrecht en verloor kansloos van Zuid-Oost uit de Bijlmermeer.
Het tweede speelde evenwichtig 10-10. Verloren werd er van Wageningen met 4-6 en omgekeerd winst op
Woerden. De sterspelers Jacques Hennekes en teamcaptain Kees van' t Hoff scoorden er flink op los en zijn
beide met 75% totaalscore de Dordtse koplopers. Beide teams bivakkeren nu met een 5e plek in de
middenmoot.
n
1
2
3
4
5
6

D1 KNSB Online
Hennekes, J. (Jacques)
Jelier, R. (Rick)
Slagboom, T. (Ton)
Griend van de, J. (Johan)
Timmermans, H.J. (Henk)
Bruin de, W.J. (Wouter)
Score / tegen

ELO
2059
1775
1844
1731
1747
1810
1828

1
2
1
1½
2
1
7,5

2
2
1
2
½
1
6,5

n
1
2
3
4
5
6

D2 KNSB Online
Hobe, C.A. (Ton)
Hoff van 't, C.D. (Kees)
Kamp, Z.J. (Zino)
Maertelaere de, A.P.F. (Anton)
Sijan, V.J. (Vito)
Slotboom, T. (Teus Sr)
Score / tegen

ELO
1551
1708
1100
1577
1100
1567
1434

1
1
0
0
1
0
2,5

2
2
0
0
2

3
1
1
1½
1
1
5,5
3
1
½
2
2
0
5,5

4
0
2
1
½
1
4,5

5
2
2
0,5
0,5
0
5

4
0
1,5

5
1
2

0,5
1
1
4

2
1
0
6

6
2
0
0,5
1
0
3,5

Pt
9
7
7
5,5
2
2
33
Pt
3
6
0
4,5
5
1
20

#
12
12
12
12
8
4
60
#
8
8
4
8
8
10
46

%
75%
58%
58%
46%
25%
50%
54%
%
38%
75%
0%
56%
63%
10%
42%

Mooi dat jeugdspeler Vito het zo goed blijft doen. Dat kan niet gezegd worden van secretaris Teus, die tezamen
met wedstrijdleider Henk nu op een schamele 3-18 (?) staan. Dat moet beter, heren van het bestuur…!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spannende zaterdagmiddag KNSB Online
Published: Saturday, 16 January 2021 21:10 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 100
Het 1e online team (het 2e was vrij) speelde vanmiddag 2 superspannende wedstrijden tegen Opening '64,
Alkmaar & Santpoort Velsen totaal score 10-10! Door de nipte nederlaag tegen de sterke buren van Tata Steel
staan we nu gedeeld 2e, dus nog alle kansen in de resterende ronden op een mooie uitslag.
Kopman Jacques had geen topdag met 1 uit 4, maar was wel zo eerlijk om te melden dat Peter de Roode met
een ELO tegen de 2200 toch wel een heel goede tegenstander was. Rick werd de dag topscorer met 3 uit 4 en
een 2-0 tegen nog een de Roode, Rob (1913). Ton bleef ook aan de goede kant van de score met zijn bekende
remises, waardoor hij matchwinnaar werd in de 1e pot en de 2e partij met veel keeperswerk 1-1 hield tegen
Dave Looijer (1950). Henk speelde i.p.v. teamcaptain Wouter 50% bij elkaar met o.a. een prachtige witte
aanvalswinst tegen Stefan Fokkink (1874). Johan ten slotte kon het net niet bolwerken tegen 2 iets beter
spelende opponenten. Over 2 weken, zaterdag 30 Januari gaan we weer verder...

D2 wint partij KNSB Online

Published: Sunday, 17 January 2021 12:58 | Written by Ton Slagboom |

Dankzij onze oplettende penningmeester bleek D2 niet vrij zoals gisteren abusievelijk gemeld, maar speelde 2
partijen. Van Helmond-2 werd kansloos verloren, mede omdat het team nog niet compleet was. De 3 Torens 1
werd echter prachtig nipt verslagen, mede door een dubbele 2-0 van Anton de Maertelaere en jeugdlid Vito
Sijan. Vito is daarmee zelfs team topscorer na 3 wedstrijden !!. Teamcaptain Kees van 't Hoff zal trots zijn...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kop is eraf. Het 1e won de 2 wedstrijden tegen de reserves van Haarlem en Eindhoven gedecideerd geheel
conform verwachting met 7,5-2,5 en 6,5-3,5. Kopman Jacques Hennekes was de enige met 4 uit 4, gevolgd
door ‘Boeva’ Ton Slagboom met 3,5 uit 4. De rest van het team liet wat meer liggen o.a. door het cadeau doen
van diverse dames: Johan v.d. Griend (2,5-4), Rick Jelier en onze teamcaptain Wouter de Bruin (2-4). Nb:
Bij Haarlem speelde trouwens een ‘Bever’ mee, wat van Dordtse kant natuurlijk in de chat nogal wat ludieke
reacties (jaja zaalvoetballer, volkszanger etc.) opriep…
Het 2e o.l.v. Kees van ’t Hoff werd in de 6e klasse ingeblikt met 2-8 door het 3e van Sas van Gent. Kopman
Teus Sr. Slotboom, Anton de Maertelaere en jeugdlid Zino Kamp bleven met lege handen achter. Ton
Hobe en jeugdlid Vito Sijan (superknap) haalden een puntje tegen….”Wonderdutre, Steense-rat, Kooskaas,
Pipodetweede & Overslag”(!?). Dankzij de moeite van Kees zijn bij de KNSB hun echte namen achterhaald:
Dordrecht 2

Rating

HWP Sas van Gent 3

Rating

Ronde 2

Slotboom, T. (Teus Sr)

1567

Dutré, W. (Wonder)

1632

0-2

Hobe, C.A. (Ton)

1551

Stam, M.J.E. (Martin)

1746

1-1

Sijan, V.J. (Vito)

0

Coppenolle Van, L. (Lander)

1590

1-1

Kamp, Z.J. (Zino)

0

Debuck, V. (Valere)

1796

0-2

Maertelaere de, A.P.F. (Anton)

1577

Rij van, G.K. (Gert)

1929

0-2

Gemiddelde Rating:

1565

Gemiddelde Rating:

1739

2-8

Afgelopen zaterdag 19 December speelde D2 (Jacques, Johan, Wouter, Rick, Kees, Ton + jeugdlid Vito !)
individueel proef op www.chess.com/nl/l/KNSB. Het ging met horten en stoten, waarbij Ton enkel spelers kreeg
uit Verweggistan en de 2e ronde (!) het duel Johan-Kees uit de computerkoker kwam. Teamleider Wouter was
zo slim geweest om een groep App te maken, maar kon ook niet alle vragen beantwoorden. Maar goed,
‘geschaakt werd er dan toch’ aldus Rick Jelier. Zaterdag is er nog een proef - de 1e serieuze ronde begint op
zaterdagmiddag 19 December. Snuffelend op die site kwamen we onze Joop de Jong tegen, die een dag
klassement gewonnen had en in de Nederlandse ranglijst zelfs op de 6 e plek prijkte met een TPR van bijna
2300!! Wat een blitzer, die Joop….

------------------------------------------------------------------------------------------Ter verfrissing van het geheugen, dit waren onze externe teams vorig seizoen:

KNSB - Dordrecht 1 (2e klas) / KNSB - Dordrecht 2 (5e klas)
RSB - Dordrecht 1 (Hoofdklasse)
RSB - Dordrecht 2 (1e klas) / RSB - Dordrecht 3 (1e klas)
RSB - Dordrecht 4 (2e klas) / RSB - Dordrecht 5 (3e klas)
RSB - Viertallen Dordrecht V1 & V2
-------------------------------------------------------------------------RECLAME:

Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938 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

JOHAN den HERTOG …. In de ‘Spotlight’
Waarom Johan? Hij is toch wel een rustig, vrij onopgemerkt lid van Schaakclub Dordrecht te noemen. Johan is
inmiddels bijna 40 jaar lid (koploper = Henk Timmermans 58 jaar!!) en behoort met zijn 80 levensjaren in de
top 5 van onze club, die ruimschoots aangevoerd wordt door Dick Nugteren (89).
Johan kwam ter wereld in Voorburg een maandje na het uitbreken van WOII. Uit de oorlog herinnert hij zich
een ‘bange’ moeder. Dit thema komt regelmatig terug en heeft zijn leven beheerst. Het is wel beter geworden
en een lijfspreuk is dan ook: “Als je rustig blijft, gaat het veel beter”. Dat past hij ook toe bij het schaken, de
laatste jaren alleen op donderdagmorgen in de Klockelaer (zo’n 25 jaar lid). Op het bord in de gang bij de deur
staat dan ook groot geschreven: Donderdag, 5 voor 9 bustijd….
Johan + buurman (ook op de Jagerweg) Koos v. Dalen------------------------------Schaakgroep De KLOCKELAER--------

Foto & info
Tom’s website www.tomsschaakboeken
Johan den Hertog opende 1. b2-b4!, een opening die meerdere namen heeft. De partij ging verder met het niet
onvermakelijke 1.b4,b5 2.e4,e5 3.Lxb5,Lxb4 Er is een stelling ontstaan die in de hele Big Chess base niet voorkomt,
met Johan als winnaar. 1-0. NB: Beste prestatie Klockelaer Johan in 2009 winnaar B-groep!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 1948 verhuisde gezin den Hertog (incl. zijn 7 broers & zussen) naar de Noordendijk in Dordrecht, alwaar zijn
vader werkte bij Unilever. Via Wielwijk kwam men uiteindelijk in de Floresstraat terecht. Johan wist al die jaren
werk te vinden bij Bruynzeel en hield daarvan een passie voor scheepvaart en bruggen over. Vol trots laat hij
oude foto’s zien van Dordrecht, waar hij achteloos vele straatnamen oplepelt. Na het overlijden van zijn vader
(65) en zijn moeder (93) woont Johan nu op de Jagerweg met
prachtig uitzicht op het Sterrenburg park.
Schaken geeft hem nog steeds plezier, omdat “hij nieuwsgierig is
naar de zet van de tegenstander of het wel klopt”. Hij is trots op
een overwinning op een sterke tegenstander, maar is helaas de
naam vergeten. Zo te zien aan zijn schaakboeken houdt hij van
een aanvallende stijl: Fischer en Kasparov als voorbeelden.
Leuk dat ook het Leeuw boek van erelid Leo Jansen erbij zit➔
Aan het eind van het gesprek komen we nog uit bij Peter van der
Laars (goed gekend) en Henk Barends, Cor van Vossen, Henk
Monster, Arno Bonninga & Gert Zwartjes. Overeenkomst:
Allemaal geboren in WOII. Tot slot een mooie eigen spreuk ter
overpeinzing: “Na het leven kom je vanzelf bij je schepper”.

LUKAS v.d. LINDEN IM

20-12-2020

Lukas zullen misschien niet veel leden meer kennen, maar toen hij in 2010 naar Dordrecht kwam liet hij in het
Peter van der Laars toernooi zien hoe sterk (ELO 2200+) hij was en bovendien een topgozer.

De 6 seizoenen daarna speelde hij altijd aan de topborden. Zijn aankondiging dat hij naar Nijmegen ging
verhuizen, bracht hij bijna timide. Zelfs toen heeft hij nog in het 1e gespeeld om zijn collega’s niet in de steek te
laten. Het reizen werd natuurlijk te veel. Slechts een handvol nederlagen werd er geïncasseerd. De uiteindelijke
68% van FM Lukas wordt alleen door IM Mark nog overtroffen….

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011 1 1
2012 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0
2013 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0
1
2014 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
2015 0,5 1 0,5 1 0,5
2016 1 0,5 1 0
1 0
1
Lukas v.d. Linden KNSB Dordt 1 (2020+)
0: Overschie, Eindhoven, Veldhoven, Pion, Stein

P
2
6
5,5
5
3,5
4,5
26,5
19
w

N
%
2 100%
9 67%
8 69% K
8 63%
5 70%
7 64%
39 68%
15
5
r
v

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KNSB 2011 - 2016
Berend Eikelboom
Mark Timmermans
Piet Pluymert
Rene Krul
Wijnand den Dekker
Lennard den Boer
Dirk Pulles
Johan van de Griend
Cor Oliemans
Adri Timmermans
Ben Sitton
Melvin Holwijn
Rik de Wilde
Ron Hofman
Jacques Hennekes
Marcel Pluymert
Ton Slagboom

Seizoen
6
6
6
6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1

In2013 werd het 1e Kampioen van de 3e klas
KNSB en uitbundig gevierd; voorzitter Jan
Jaap Janse van Paul Keres (Utrecht) kon niet
begrijpen dat het bier toch echt op was…?!
Sindsdien spelen we steeds 2e klasse KNSB
We zien staand: (Johan), Lukas, Mark, Rene,
Dirk, Wijnand en zittend
Melvin,

Lennard,

(Piet),

Berend.

Secretaris Teus Slotboom: Zojuist ben ik gebeld door iemand van U.V.S. met de zeer trieste mededeling
dat Lukas van der Linden afgelopen donderdag is overleden. Naar wat ik begreep was er kanker bij hem
geconstateerd en is het de afgelopen week ineens heel hard gegaan.
Penningmeester Ben Sitton, die Lukas als invaller mee maakte: Heel droevig; onwijs aardige vent.
Hans Berrevoets: Voormalig 1e teamspeler Lukas van der Linden is op 49 jarige leeftijd overleden. Zijn huidige
vereniging UVS Nijmegen maakt dit openbaar op de website. Lukas was een zeer sterke speler en dat liet hij in
alle vriendelijkheid ook in zijn externe wedstrijden voor Dordrecht 1 zien.
René Krul: Wat een verschrikkelijk triest nieuws. Lukas was een zeer aardige vent en één van de beste
schakers die we ooit bij de club hebben gehad. Met hem erbij streden we om de bovenste plaatsen met het
eerste team. Dat hij maar 49 is geworden is erg droevig.
Toen hij in Oosterhout woonde hebben we regelmatig samen gereden naar externe wedstrijden, daardoor heb
ik hem toen ook wat beter leren kennen. Je kon lekker met hem kletsen op een grappige manier. Zo geordend
als hij op het schaakbord te werk ging, zo chaotisch was zijn auto altijd. Er moest altijd het nodige opgeruimd
worden voordat we konden vertrekken. Voor de club was het jammer dat hij destijds naar Nijmegen is
verhuisd. Niet alleen voor het eerste team, maar ook voor de gezelligheid op de clubavonden en zijn
uitgebreide analyses. Nu helaas een verlies voor de hele schaakwereld.
Dirk Pulles: Ik ben zeer geschokt. Lukas was naast een ijzersterke schaker die veel over had voor het spelletje
ook een geweldig mens en teamgenoot. Altijd vriendelijk, positief en geduldig om zijn mening te geven. Op het
schaakbord mooi om te zien hoe rustig hij zijn stellingen opzette... voor de tegenstander steeds verder de
duimschroeven aan te draaien! De schaaksport is een echte liefhebber kwijt en zijn omgeving een prachtig
persoon.
Henk Timmermans: Ik mocht tegen Lukas schaken ‘op het hoogste niveau’ (in een hoogwerker) in de laatste
ronde van het Peter van der Laars toernooi 2010. Na verloop van een aantal nog acceptabele zetten restte er
een opgeefstand op het bord en daar heb ik toen een logisch gevolg aan gegeven. Het was wel zo dat sterkere
spelers niet in aanmerking kwamen om op die ijzingwekkende hoogte te spelen vanwege kleurverplichting en
andere richtlijnen van het Zwitserse systeem dat niet toelieten.
Lennard den Boer heeft Lukas 5 seizoenen meegemaakt en derhalve dus ook aardig wat te melden. Allereerste
opmerking is dat Lukas een hele aardige kerel was. Hij heeft een keer bij ons overnacht, wat een hele gezellige
avond werd met snelschaken. Daarbij was hij niet te beroerd om openingen door te nemen. Hij hielp naar mijn
idee iedereen heel graag om beter te worden. Lukas was een verrijking voor onze vereniging als speler en als
mens.
Bij het NK snelschaken voor clubteams met Dordrecht 1 (Mark Timmermans, Lukas, Rene Krul, Berend
Eikelboom en mijzelf) was Lukas niet supersnel, maar omdat hij altijd de beste zet zocht haalde hij toch altijd
goede resultaten.
Onze voormalige leden en oud teamgenoten Berend Eikelboom (Hoi, dat is schrikken zeg) & Wijnand den
Dekker ( Huh??? Verschrikkelijk) deelden hun reacties op LinkedIn. Uit het oog, niet uit het hart.
Adri Timmermans tot slot als zijn voormalig teamcaptain heeft zijn medeleven al op de kaart gezet.

De live-stream heb ik mee mogen kijken. Gekozen muziek geeft zeker een kijk in de persoon Lukas: Metallica
(Nothing else matters), Coldplay (The Scientist), Eva Cassidy (Fields of gold), Japan (Nightporter), Clannad
(Harry’s Game). Karaktervolle en gevoelige nummers. Wie weet tot ziens Lukas.
Ton

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

3.Toernooien
Wereld schaaktop wel in Wijk aan Zee: Dordtse schaaktoppers niet (H.B.)
Published: Thursday, 17 December 2020 13:25 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 274
Minstens 10 schakers van Dordrecht blijven in januari 2021 thuis. Ze kunnen niet naar Wijk aan Zee, waar het
wereldberoemde schaaktoernooi wordt gehouden. Sommige schakers moeten een traditie doorbreken van meer
dan een kwart eeuw. Meer dan 10 schakers van de club zijn inmiddels kind aan huis in Wijk aan Zee.
Clubgenoten hebben januari altijd op de kalender omcirkeld: Ze verblijven samen in een huisje. Zo houden ze
elkaar ook scherp...u de club vanaf half maart dicht moest zijn, is het geen verrassing dat de tocht naar Wijk
aan Zee ook niet kan doorgaan. Enkele schakers hebben al wel gereserveerd voor 2022. Dat is een teken van
hoop. Een woordvoerder laat een vaste deelnemer bij de journalisten weten: ,,Ik hoop dat ze jou (en heel veel
schaakliefhebbers wereldwijd) boeiende en verrassende partijen gaan voorschotelen!" De eerste clubgenoot
heeft inmiddels laten weten er vanaf 15 januari 2021 klaar voor te zitten om de 83 ste aflevering thuis te
kunnen volgen. Vier schakers houden, om het schaken te blijven beoefenen, Tata steel chess trainings
vierkampen. Ze spelen zo ook het internet chess tempo voor de KNSB internet compettie. Soms delen zij het
geweest van het oude normaal. Samen schaken, samen praten, samen bij de bar staan in de Crabbehoeve.Het
is even niet anders. Intussen zijn er ook steeds meer schakers, die tekenen voor een standbeeld voor
cluibgenoot C.Buddingh'. Hij speelde tientallen jaren in Dordrecht 1.

Nog geen normaal schaak perspectief, maar wel internet chess in 2021 (HB)
Published: Wednesday, 06 January 2021 19:05 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 59
Voorlopig is er nog geen perspectief wanneer de schakers weer normaal kunnen spelen op de vertrouwde
dinsdagavond in de Crabbehoeve aan de Abraham Kuyperweg. Dat betekent dat wie zin heeft, wel kan internet
schaken via team schaakclub Dordrecht of team schaakclub Twello op de dinsdagavonden. Bovendien speelt een
10-tal SCD-ers in de KNSB online op zaterdagmiddag (volgende 16-01) middels 2 teams, captains Wouter de
Bruin en Kees van't Hoff. Voor informatie en binding met de achterban verzorgen bovendien zowel de
Crabbehoeve als Schaakclub Dordrecht regelmatig nieuwsbrieven. Veel mensen en ook schakers willen 2020 in
het museum van herinneringen opbergen. Toch zijn er gebeurtenissen in de eigen Dordtse schaakwereld, die
ook bij 2020 horen. Zo overleed kort na de opening van de Peter van der Laars schaakplaats in juni de
naamgever en erelid van schaakclub Dordrecht. Peter werd 82 jaar en wordt ook in de boeken bijgehouden als
erelid van de club. Bij de Willige Dame overleed Wim Vink, die vooral op snelschaakgebied in allerlei toernooi
zijn snelheid liet zien. Een speler, die ook tegen KNSB-teams uit Dordrecht uitkwam, was journalist Alexander
Munninghoff. Hij overleed in april op 76-jarige leeftijd. Alexander, die in het boek de Stamhouder zijn
levensverhaal opschreef. had ook banden met bekende Dordtse schakers. We gaan even voorbij aan de
schakers, die hij tegenkwam in het NK schaken voor journalisten vanaf 1990.
Zijn boek over Donner kwam mede tot stand door de medewerking van de twaalfvoudig kampioen van
Dordrecht, Henk J. van Donk (1920-2008). Dat was niet vreemd, want in de competitie bij het Haagse DD,
voor zijn komst naar Dordrecht in 1954, was Van Donk Donner meermalen de baas. Euwe had hem wel verteld
dat zijn schaakloopbaan er onder zou leiden als hij ook bestuurlijk de schaakbond (KNSB) ging dienen. Ook bij
de KNSB behoorde hij tot de beeldbepalende bestuurder zoals secretaris, vice-voorzitter en tijdelijk voorzitter in
1965. Zijn humor wanneer hij prijzen moest uitreiken, is al vastgelegd. Toen Dordtenaar Pank Hoogendoorn
open kampioen van Nederland werd, merkte Van Donk op dat hij tweede in het kampioenschap van Dordrecht
was geworden. ,,Hoe sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn." Munninghoff had ook nog een
gesprek enkele jaren voor zijn dood met Hans Wertheim, die met hem in zijn flat woning in het Russisch
begon. Wertheim (1905-2002) is de enige Dordtenaar, die aan een schaakolympiade heeft deelgenomen. Hij
werd overigens drie keer open kampioen van Nederland voor de tweede wereldoorlog, zei vertelde hij nog een
historisch onderzoeker, die maar twee kampioenschappen had ontdekt. Toen Wertheim met pensioen ging,
werd hij overigens direct clubkampioen bij Dordrecht. Hij vond dat het maar enkele regels waard zou zijn in de
krant, maar zijn vrouw Corrie Wertheim belde de journalist op om hem te vragen vooral aandacht aan dit succes
te besteden. ,,Hans is toch een voorbeeld voor de oudere schakers door gelijk zo kampioen te worden".
Zijn enthousiasme voor de schaaksport liet Wertheim ook weten aan Alexander Munninghoff die de schakende
journalisten later vertelde in Wijk aan Zee over zijn ontmoeting met Wertheim die uiteraard ook groot de
Haagsche Courant haalde.
Hans Berrevoets

Merz ‘petit-committee’

Door de Coronacrises kon een volwaardig 7e Merz toernooi geen doorgang vinden. Organisator
Marcel Pluymert bedacht het leuke idee om de ‘veelspelers’ uit te nodigen voor een samenzijn in
de bovenzaal. Ook nu won ‘veelvraat’ Jacques voor 2-voudig winnaar Lennard en wat telwerk…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Snelschaak Merz (7 jaar)
Haast, M. (Mark)
Timmermans, M.A. (Mark)
Boer, den L. (Lennard)
Hennekes, J. (Jacques)
Sitton, B. (Ben)
Konings, F. (Frans)
Pluymert, P.W. (Piet)
Vogelensang, Sander
Slagboom, Arno
Berkel, Rob van
Wilde, de R. (Rik)
Pluymert, M. (Marcel)
Timmermans, A. (Adri)
Haren, van O.C. (Otto)
Blommestein, V. van
Slagboom, T. (Ton)
Ydo, P. (Pim)
Kooten, Willem van
Genderen, Jan van
Smits, E. (Eduard)

ELO
2367
2387
2105
2059
1808
2175
1976
1943
1865
1923
2150
1903
1847
1608
1853
1844
1981
1350
1827
1894

%
97%
91%
70%
62%
62%
60%
58%
57%
55%
53%
50%
43%
41%
38%
38%
36%
34%
17%
16%
15%

Punt
49,5
55,5
90
80
32
21
75
35,5
61
32
22
48
17,5
24,5
16
13,5
17,5
7,5
7,5
5

Part
51
61
129
129
52
35
129
62
111
60
44
111
43
64
42
37
51
44
48
33

TPR
2543
2349
2049
1991
1900
2128
1967
1941
1919
1990
1964
1832
1878
1759
1823
1841
1912
1572
1552
1696

+/176
-38
-56
-68
92
-47
-9
-2
54
67
-186
-71
31
151
-30
-3
-69
222
-275
-198

Van de A-groep van die 7
toernooien heeft fanaat Ton
natuurlijk weer een overzicht
in elkaar weten te flansen.
Uiteraard staan de beide
Marken bovenaan, gevolgd
door Lennard en een
oprukkende Jacques. Ook
penningmeester Ben is goed
bezig als snelle ‘jongere’….
Naast Lennard en Jacques
heeft alleen Piet Pluymert alle
toernooien meegespeeld en
ook ‘blitzer’ Otto van Haren
(wel vaker in de B-groep dan).
Volgend jaar kijkt Marcel naar
verdere mogelijkheden. Zijn
wens voor een ‘Kroegloop’
blijft onverminderd staan…..

Beste Marcel,
succes & bedankt !

4. JEUGD

Wouter de Bruin

Jeugd in opmars
Published: Wednesday, 23 September 2020 20:33 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 135

Gisteravond was het buiten bij de
Crabbehoeve, mede dankzij het fraaie
najaarsweer, een gezellige drukte met liefst
21 jeugdigen. Daaronder diverse
nieuwkomers die al flink wat lieten zien in de
door Wouter de Bruin georganiseerde potjes.
Onder de goedkeurende ogen van menig
ouder (op gepaste afstand!) werd ook het
grote buitenbord flink gebruikt. Zelfs de
inhoud van een schaakkist werd af en toe
benut....
De week erna werd het weer al iets minder,
maar kon er verspreid in de 3 zalen onder
aanvoering van Wouter, Rick en Martijn
prima met in acht neming van de protocollen
geschaakt worden. Hulde ook voor de
ouders, die in bescheiden mate aanwezig
waren en prima de wel benodigde 1,5 meter
afstand bewaarden.
Hopelijk kunnen we zo nog samen verder!

5. MEDIA / DIVERSEN

Schaakfilm in de Movies
Published: Wednesday, 19 August 2020 18:06 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 183
Het is alweer een tijdje geleden dat er een bericht op deze website is verschenen. In deze lastige tijden hebben
we al bijna een half jaar 'schaakvakantie'. Lichtpuntjes waren er wel zoals het on-line schaak en het gebruik van
de grote schaakborden buiten op de Waag en in de tuin van de eigen Crabbehoeve. Tot die tijd wil ik graag de
schaakfilm 'Fahim' onder de aandacht brengen, die alleen deze week nog draait in The Movies.

Persoonlijk vond ik het een prima film. Gerard Depardieu is overtuigend als schaakleraar en er gebeuren zeker
geen gekke dingen zoals je wel vaak ziet op TV of andere films al is het slot met eeuwig schaak tikkie vreemd.
Fahim Mohammad werd geboren in Bangladesh in 2000 en verhuisde in 2008 met zijn vader naar Frankrijk. Het
gezin zocht politiek asiel, dat aanvankelijk door de Franse autoriteiten werd afgewezen. In 2012 werd hij
nationaal schaakkampioen in de categorie onder de 12 jaar. Hij bleef uitblinken en tegen 2016 was zijn Elorating gestegen tot 2276, waardoor hij tot de top 150 spelers ter wereld in de categorie onder de 16 behoort.
====Links
De Dordtse
Fransisca van
Vlokhoven met
interview en
haar kijk op het
vrouwenschaak

Rechts ===➔
Zeer vreemde
schaakfoto in
de Volkskrant.
Niet alleen kan
de stelling niet
(toren op h1!?)
maar iemand
ooit schaakpot
op het strand
gezien….???!
Redaktie krant
reageerde wel
prima op mail!

SCHAKEN IN DE WIJKEN

In de wijk Sterrenburg, vlakbij het Theehuis waar woensdagmorgen geschaakt wordt, is de gezellige Tuinhuis
neergezet bij het park. Er zijn inmiddels op initiatief van de Gemeente Dordrecht twee schaaktafels geplaatst !!

Nog een mogelijke schaakplek in de toekomst ?!: De Kwekkeltuin (o.l.v. Bianca Pipping) in Wielwijk.

EN in de BIESHOF STADSPOLDERS wordt in het voorjaar een SCHAAKTAFEL geplaatst (dank Jesus Medina)

Beeld Schaker Buddingh' (BSB)
Published: Monday, 14 December 2020 11:05 | Written by Hans Berrevoets / Ton Slagboom Hits: 34
Voor wie de Dordtse media afgelopen tijd een beetje gevolgd heeft, kan het bijna niet gemist hebben. Er is nu
volop aandacht voor C. (Kees) Buddingh' (1918-1985), prominent lid geweest van Schaakclub Dordrecht en
ereburger van Dordrecht. Wethouder Piet Sleeking, columnist Kees Thies, biograaf Wim Huijser en natuurlijk
'ons' lid Hans Berrevoets maken zich sterk voor een (stand)beeld van Kees Buddingh' in Dordrecht....met een
schaakbord natuurlijk!
DORDRECHT - Schaakclub Dordrecht (1888) is enthousiast over de actie om dichter C.Buddingh' een standbeeld
in zijn stad Dordrecht te geven. ,,Kees Buddingh' was ook tot zijn overlijden in 1985 een bekend lid van onze
vereniging. Hij speelde tientallen jaren in het eerste team van onze club", aldus Ton Slagboom, adjunct-PR
bestuur. Columnist Kees Thies schreef naar aanleiding van de 35e sterfdag van Buddingh' over zijn idee om
eens voor een beeld te zorgen op een prominente plek in de binnenstad. Hans Berrevoets had namens het
Buddingh' genootschap dat al eerder omarmd. Diverse plaatsen zijn geopperd zoals het Statenplein, maar zou
de Waag met toeziend oog op de 'Peter van der Laars' schaakplaats geen droomplek zijn voor onze schakers?
Buddingh' was in de jaren dertig van de vorige eeuw een enthousiast
lid van voetbalclub DFC en ook als schaker actief. Slagboom weet dat
Buddingh' - toen hij twee langdurige periodes werd behandeling
voor TBC in sanatorium Zonnegloren nabij Soest - mede door het
schaken een middel tot sociaal contact had. De latere internationale
schaakmeester Constant Orbaan leerde hij zowel als mede patiënt en
als schaker kennen. Hierdoor werd de Dordtse dichter vaak als
eregast uitgenodigd later op internationale toernooien waar Orbaan
dan de hoofdscheidsrechter was. Ook vanuit het Dordtse schaakleven
kreeg Kees bezoek in Zonnegloren en dan met name van Adrie van
der Willigen, een originele briefkaart uit 1948 van Adrie aan Kees zit
in het SCD archief.
Buddingh' zijn literaire activiteiten, die een steeds hogere vlucht
kregen ook door zijn bekendheid op TV door bijvoorbeeld het
verborgen programma Poets stonden zijn schaakontwikkeling wel in
de weg. Slagboom: ,,Kees bleef wel een echte liefhebber dus voor
zijn stad Dordrecht en ook voor onze schaaksport en schaakclub een
echte ambassadeur." Inmiddels is er een heuse petitie gestart,
prachtige PR voor de schaaksport weer en dus indirect voor onze
club: https://standbeeldcbuddingh.petities.nl

Archief foto dank Wim v.d. Pol

RTV Reportage Crabbehoeve
De allereerst dag van de Lockdown, dinsdag 15-12, kon er toch gefilmd worden buiten op de Crabbehoeve met
onze 2 dames, de 12-jarige jeugdtopper Caia Rijnders en de slechts 55 jaar minder jongere Conchita Dwars.
De aanleiding was het succes van de Netflix topserie Queens Gambit en de impact daarvan op de (schaak)jeugd.

Alexander van RTV Dordrecht interviewde Caia en jeugdleider Rick Jelier voordat het snelschaakpotje
tussen de beide dames opgenomen werd. Conchita, al 50 jaar lid van Schaakclub Dordrecht, zette Caia in een
Franse partij gedecideerd mat. Niet zo gek natuurlijk met zo’n ELO plus en in 1982 3e van Nederland geweest !

PROF. SCHERDER in MAX MASTERCLASS

In het programma MAX Masterclass kwam Prof.
Scherder als grote propagandist van het schaken tot
een bijzondere analyse van wat er met onze hartslag
gebeurd tijdens een schaakpartij. Het zal niemand
verbazen dat die oploopt in de befaamde tijdnoodfase.
Menigeen herkent ook de fase na afloop van de partij,
vooral als die ‘onterecht’ per ongeluk verloren wordt.
Slapeloze nachten zijn niet ongewoon, en dat wordt
met het verstrijken der jaren niet beter, volgens vele
onzer senioren. Hoe zou dat in Egypte zijn geweest?=>

SCHAAKBOEKEN
Schaakvrienden,
Sinds de laatste update zijn er 200 items toegevoegd aan www.schaakboek.nl, allemaal tweedehands
boeken. Hier staan alle aanwinsten sinds de vorige
mailing: https://www.schaakboek.nl/detail/6959954-99998-nieuwste-aanwinsten-2e-hands.
Bestellen kan via het winkelwagentje op de site.
Marc Speyers - Utrecht

Henk Schoenmaker overleden
Published: Thursday, 14 May 2020 10:06 | Written by Ton
Slagboom | Print | Email | Hits: 265
Onze secretaris ontving deze week bericht van het overlijden van
voormalig lid Henk Schoenmaker (92). Vorig jaar was zijn vrouw hem
ontvallen en begin dit jaar mocht ik nog een praatje met hem maken in
de Waerthove (zo'n beetje buurman van erelid Leo Jansen).
Dankzij zijn familie (v.d. Lans in Waddinxveen) kregen wij prachtige
notatieboekjes, spellen en zelf een klok in het bezit, waarvoor dank!
Henk speelde als Papendrecht ca. van 1975-1995 aldaar, zodat dat deel
van het archief uiteraard bij het huidige Pascal is afgegeven.
Henk heeft zo’n 10 jaar tussen 1995 en 2005 menig partijtje tegen vele
clubleden gespeeld. Ik noem o.a. Otto van Haren, Peter v.d. Laars, John
Janssen (in Kampioenschap van Dordt!) , Hans Boersma, Ton Hobe,
Nugteren, Jan Hauser, Peter Schot, Henk Monster, Jan Reyenga en zelfs
tegen de toen 12-jarige (!) IM in de dop Mark Timmermans =====➔
De notatie is helaas verder onnavolgbaar in de Orang-Oetang opening.

