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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
Lennard 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: ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES
Teamcaptains: KNSB-1:Adri Timmermans, 2: Rick Jelier RSB-1:
Lennard den Boer, 2. John v.d. Laar, 3. Anton de Maertelaere
Onze vereniging heeft op dit moment ca. 90 leden, waarvan 62
senior leden en ca. 28 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een
van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond.
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0. Voorwoord: “Praatje van de voorzitter”
Een nieuw jaar, een nieuwe start
Voor schakers is het afgelopen jaar best wel een saai jaar geweest. Online
schaken tja je moet ervan houden.
Na de zomer een korte opleving en werd er een voorzichtig start gemaakt met de interne competitie. Ook kon er
een handjevol externe wedstrijden worden gespeeld. Voor RSB en KNSB.
Maar door het oplopen van de Corona-besmettingen met steeds nieuwe varianten (nee geen nieuwe
schaakopeningen!) werd het net opgestarte live seizoen weer opgebroken.
De laatste avonden met QR - toegangstesten en gesloten bar bood gelegenheid elkaar weer even te zien, maar
daarmee was alles wel gezegd.
De maatschappij moet wennen aan de nieuwe situatie. Scholen en winkels gaan weer open. Horeca en Cultuur
nog niet. Interne sportwedstrijden kunnen weer, de jeugd voorop. Voor externe wedstrijden is nog geen ruimte.
Iedere persconferentie is het afwachten welke kant het opgaat.
De club kan in ieder geval dinsdagavond de Crabbehoeve weer gebruiken, nog zonder drankjes helaas. We
hebben goede hoop dat we na de winter weer serieuze partijen kunnen gaan spelen en opnieuw kunnen starten
met competities.
Hierbij wil ik jullie ook melden dat binnen het bestuur een wijziging is doorgevoerd. Teus Slotboom zal vanwege
drukke werkzaamheden zijn taak overdragen aan Erwin van Wingerden. Op de eerstvolgende ledenvergadering
zullen wij dit voorstel aan u allen voorleggen. Voor nu willen we Teus alvast van harte bedanken voor zijn grote
inzet, juist ook het afgelopen jaar. Met Erwin hebben wij een goede vervanger kunnen vinden.
Gelukkig zijn de meeste van u lid gebleven, en hebben zich ook regelmatig nieuwe aspirant leden gemeld. Wij
gaan er vanuit dat Schaakclub Dordrecht ook in 2022 een levendige vereniging blijft. Namens het bestuur
wensen wij u een gezond 2022 in de verwachting dat we elkaar regelmatig kunnen ontmoeten met daarbij
natuurlijk een goed schaakjaar gewenst.

Arend van Grootheest

Leo Jansen overleden
Published: Wednesday, 10 November 2021 18:22 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Edit | Hits: 192
Afgelopen zondag is (voormalig) erelid Leo Jansen (93) overleden in Waerthove, Sliedrecht. Hij is met recht 'de
laatste der Mohanicanen' vanuit een legendarisch Dordts schaaktijdperk. Leo heeft tot het eind als een Leeuw
gestreden en zo hebben we hem ook gekend. Menigmaal heeft Leo, met zwart uiteraard de Leeuw spelend, zich
opgeofferd in het teambelang en met zijn vechtlust vele punten binnengesleept, vooral in de KNSB competitie.
Grote verdiensten heeft Leo voor Schaakclub Dordrecht gehad gedurende zijn 10-jarige voorzitterschap. Die
tijdsduur is alleen door Jan Flach en huidig erelid Gert Zwartjes bereikt. Leo gaf als bestuurder blijk van een
vooruitziende blik, die ook nu van toepassing kan zijn. Zijn visie op meerdere schaakclubs in de stad en o.a.
ontwikkeling van de jeugd werden met zijn bekende geestdrift uitgedragen, veelal te lezen in 'de Dordtenaar'.
Leo is in 40 jaar tijd tussen 1950 - 1990 zo'n 7x clubkampioen geworden en 6x kampioen van de stad Dordrecht,
vaak na felle strijd met het 'superduo' Henk van Donk en Pank Hoogendoorn. Zijn rol in de vijftiger jaren o.a.
met de fusie DSC / ODI en uitnodigingen voor Hastings is zeer groot te noemen.
Schaakclub Dordrecht leeft uiteraard mee met de nabestaanden van Leo. In kleine kring wordt Leo a.s. vrijdag
in Papendrecht begraven. Reacties kunnen gestuurd worden naar het correspondentieadres: Lilian Jansen, van
Manderstraat 11, 3314 AT Dordrecht. Een uitgebreider IM zal in het komende Digiblad verschijnen met hopelijke
vele anekdotes. Ons clublid Hans Berrevoets heeft alvast een mooi stuk geplaatst op https://www.dordrecht.net.

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

Geen papieren Schaakmagazine !?

Het zal menigeen opgevallen zijn, of niet, dat de
KNSB op advies van de meeste regionale bonden
i.p.v. de papieren versie een digitale uitvoering van
Schaak Magazine in jullie mail box deponeert.
Eerder was dat een reden voor een clublid om te
bedanken als lid ?!
Opvallend is, zoals Jan Jaap Janse eerder opviel, dat
SCD dit al in 2013 (!) in een iets ander concept
(tevens archivering) deed.
Toch is blijkbaar de discussie nog niet voorbij.
<=Redacteur Paul v.d. Sterren, voormalig NK
kampioen en een goede bekende van Conchita,
sneed het onlangs weer eens aan met raad van zijn
‘naamgenoot’ Paulus. Benieuwd hoe de leden van
SCD er tegen aankijken. Hoor graag!

In memoriam: topschaker ‘Leeuw’ Leo Jansen (93) overleden
9 november 2021 (compilatie redactie / Dordrecht.net / dank historicus & auteur Hans Berrevoets m.m.v. Jerry van Rekom)

Vanaf de oorlog tot 1958 speelde Leo voor een Dordts team, eerst bij ODI en vanaf 1952 tot aan zijn verhuizing
naar Vlaardingen bij de fusieclub DSC / ODI, ofwel het huidige SCD, Schaakclub Dordrecht.
Tussen 1958 en 1965 was Leo schaakactief voor de Rotterdamse club Rotterdam, waaraan ook de familie
Vreeken verbonden was. De vereniging stond aan de vooravond van de profperiode met VOLMAC als naam
namens de geldschieter. Vanaf 1965 tot 1993 was hij te vinden in Dordrecht 1. Pank Hoogendoorn, Henk J. van
Donk en Leo Jansen verdeelden jarenlang in schaakcompetities in Dordrecht de ereplaatsen.
Tussen 1946 en 1989 kwam meestal een naam van het gouden schaaktrio op de wisselbeker te staan. Leo wist
zo 8x kampioen van de club en 6x van de stad Dordrecht te worden. Hoogendoorn overleed in 1999. Van Donk
werd in 2008 in de geschiedenis geplaatst. Leo werd na zijn overstap naar Sliedrecht 1 in 1993 ook daar direct
club- en dus stadskampioen. Dat herhaalde hij nog eens vijf jaar later.
Vrijdag 12 november 2022 was in Papendrecht de afscheidsplechtigheid voor Leo Jansen (1928-2021).

Erelid
In Dordrecht en Sliedrecht was hij over een lange periode met de schaakclubs verbonden, die hem al eerden als
erelid. Daarnaast legde Jansen de basis voor de openingsboeken De Leeuw waarvoor vanaf 1997 wereldwijd
belangstelling bleek te bestaan. Leo was in de regio Drechtsteden zowel schakend als bestuurlijk actief, zeker
nadat hij in 1965 terug kwam in Dordrecht na een periode les gegeven te hebben in Vlaardingen.
In die tijd speelde hij in de hoogste landelijke klasse voor het latere profteam van Rotterdam. Hij miste eens op
een haar na het open schaakkampioenschap van Nederland, maar hij kon er vrede mee hebben want tijdens het
toernooi werd zijn (tweede) dochter geboren.

Jeugd
Leo Jansen hechtte in de jaren vijftig van de vorige eeuw al aan de ontwikkeling van het schaken voor de jeugd,
toen die aandacht nog landelijk in de kinderschoenen stond. Tussen 1968 en 1979 was hij voorzitter van
schaakclub Dordrecht. Hij volgde H. Schreuder op en werd opgevolgd door schaakpromotor Jan Flach.
Achter het bord telde Jansen ook mee. Met Pank Hoogendoorn en ir. Henk J. van Donk behoorde hij tientallen
jaren tot de sterkste schakers van de vereniging, die ook in Nederland enige bekendheid kregen.
Hij schreef echter vooral schaakgeschiedenis door de ontwikkeling van een eigen schaakopening, die hij vanaf
1967 speelde en het Jansen systeem werd genoemd. In 1974 kwam op zijn school in Papendrecht als leerling
een opkomend schaaktalent, de latere voorzitter van Sliedrecht, Jerry van Rekom.

LEEUW
Jansen wist zijn schaakdenken over te brengen op een groep ‘Leeuwen’. In 1997 kwam er het eerste boek uit
over de opening, dat De Leeuw héet Zwarte wapen werd genoemd met Leo en Jerry op de achterkaft als
auteurs.
Telegraaf journalist en schaker Lex Jongsma, een oud-clubgenoot van Leo, kreeg het eerste exemplaar in
Sliedrecht overhandigd. Op 22 februari 2022 is het een kwart eeuw geleden dat het eerste boek uitkwam.
Daarbij bleef daar in de tussentijd niet bij. Het boek vond gretig aftrek bij schaakliefhebbers in Nederland en
daarbuiten. Daarom verschenen er nog drie telkens uitgebreide en herziene drukken. Een succes werd ook een
Engelse uitgave en De Leeuw als het witte wapen.
Vanuit de schaakwereld werd eerst met enige dedain gekeken op de ontwikkeling van De Leeuw in boekvorm.
Dat veranderde in de loop van de tijd, zeker toen de verkoopcijfers omhoog gingen. Internationaal
schaakmeester Johan van Mil, die de eerste druk niet wilde verzorgen, besloot later met zijn uitgeverij ook in het
project De Leeuw te stappen met de erkenning: "Ik heb het eerst verkeerd gezien." Meer dan tienduizend
boeken de Leeuw vonden hun weg in binnen- en buitenland.
Leo versterkte het boekje ‘Levenslang met de Leeuw’ nog, door zijn schaakerfenis aan drie schaakvrienden
formeel over te dragen: Jerrry van Rekom, Ton Slagboom en Hans Berrevoets.

Wereldwijde schaaksport
De oud-rector zette als eerste zijn handtekening onder het overdrachtsdocumenten zie bij die gelegenheid: "Ik
ben ontzettend blij met deze stap. Mijn doel is altijd geweest om het schaken als wereldwijde sport
toekomstbestendig te maken door de ontwikkeling van een opening, die door mensen van alle niveaus en alle
leeftijden te spelen is," zegt de bedenker van wat oorspronkelijk het Jansen-systeem werd genoemd.
De naam het Jansen-systeem werd door bedenker Rob Klop omgezet in De Leeuw, onder andere verwijzend
naar de voornaam van Jansen. Jerry: van Rekom (Sliedrecht)L "Ik wist dat hij al jaren met zijn gezondheid
tobde, maar het is toch een grote schrok als wanneer iemand overlijdt, waarmee je zo nauw hebt
samengewerkt. Ik bewonderde zijn schaakvisie, zijn enorme schaaktalent en herkende dat ook in zijn tijd als
mijn rector op de Lage Waard in Papendrecht. Lesgeven uit een boekje was niets voor hem, alles uit zijn hoofd.
Het is daarom belangrijk dat zijn schaakanalyses wel in een boek terecht zijn gekomen."

Buddingh' & Timman
De Dordtse dichter C. Buddingh' - en teamgenoot van Leo - schreef eens een schaakgedicht over de latere
grootmeester Jan Timman, die als jeugdspeler in de landelijke competitie tegen Leo speelde. Door het gedicht,
maar ook door de persoonlijkheid van Leo was Timman die eerste wedstrijd nooit vergeten. Daarom is er nog
voor hem eens een erepartij tegen de grootmeester geregeld, waarbij Jansen zijn systeem speelde. De
grootmeester bleek de theorie te kennen en het paste bij de schaakverhoudingen dat Leo verloor."
We weten niet of het vijfde lustrum van het uitkomen van het 1e boek de Leeuw het Zwarte Wapen (22 februari
2022) een evenement kan worden. "Als dat wel kan, zullen we zeker Leo Jansen als mens en schaker passend
herdenken en De Leeuw eeuwig blijven brullen."
Op 12 november werd nog - ten afscheid - een gedicht voorgedragen van de Dordtse schaker/dichter C.
Buddingh'. Volgens Leo Jansen had Kees de partij Timman - Jansen met enige dichterlijke vrijheid beschreven,
maar hij stond wel twee pionnen achter met lopers van ongelijke kleur. De partij toen werd remise. Met
dichterlijke vrijheid werd op 12 november de uitslag veranderd van remise in eeuwig schaak. Het gedicht luidt:

BIJ EEN VROEGE PARTIJ VAN JAN TIMMAN
‘k Zag je voor ’t eerst, Jan, bij een wedstrijd tussen Dordrecht en Delft. Jij speelde aan ’t tweede
bord tegen Leo Jansen. Je was nog maar veertien, maar al na ’n uur had Leo zó’n rood hoofd.
Zelf zat ik aan bord acht. En telkens als ik gezet had ging ik even kijken of hij nog altijd leefde:
twee pionnen achter, maar ongelijke lopers en iets meer tijd.
Je zat erbij als ’n dromerig leerling-beultje, haast verontschuldigend, alsof jij ’t ook
graag anders had gezien, maar ja: het moest. Het was je vak, daarvoor was je gekomen.
Toen Leo er toch nog remise uit goochelde keek je eerder beteuterd dan bedroefd.
Cees Buddingh’

1.Interne Competitie

IWL Henk Timmermans

De zon gaat weer schijnen....
Published: Wednesday, 19 January 2022 18:33 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Edit | Hits: 1
Opeens bruist het weer van de schaakactiviteiten en niet alleen in Wijk aan Zee (met een prachtige partij van
Jorden), maar ook bij Schaakclub Dordrecht. Gisteravond was een 10-tal leden op de Crabbehoeve actief met
wat Rapid- en snelschaak en vooral ook veel, heel veel bijpraten (met een flesje water!). Ondertussen kon een
4-tal zich uitleven bij het door Wouter de Bruin aangemaakte Online Chess. Komende weken hopen we op het
volgende routeplan:
Dinsdag 25 Januari:
Crabbehoeve Jeugd om 18.30 uur en Senioreninloop vanaf 19.30 uur.
Woensdag 26 Januari: Online schaak vanaf 20.00 uur (i.p.v. de gebruikelijke dinsdagavond).
Dinsdag 1 Februari:
Crabbehoeve mogelijke start Interne Voorjaars / lentecompetitie.
Verder gaat Schaakclub Dordrecht de mogelijkheden voor overdagschaak onderzoeken, in eerste instantie wordt
er gedacht aan de maandagmiddag. Mede gezien het toenemende aantal gepensioneerden lijkt er voldoende
animo te zijn. Kartrekker nestor Henk Timmermans hoort graag van jullie!

We mogen weer...
Published: Sunday, 16 January 2022 12:55 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 6
Dankzij het heropenen van de sport mogen we a.s. Dinsdag 18 Januari weer schaken op de Crabbehoeve,
uiteraard met de dan nog geldende restricties. Hieronder het schrijven van onze Interne Wedstrijd Leider, dat
gisteren aan onze leden verzonden is. Veel schaakplezier allen en ....houdt het gezond !!
Door de aangekondigde versoepelingen op de Corona-persconferentie van afgelopen vrijdag, 14 januari 2022, is
het voor onze leden weer mogelijk om te schaken in De Crabbehoeve en dus is vanaf aanstaande dinsdag, 18
januari 2022, de schaakzaal weer geopend en zijn de senioren even na 19.30 uur, wanneer het jeugdschaken is
afgelopen, van harte welkom om te schaken.
Er zal in de komende weken nog geen interne competitie gespeeld worden, gezien de huidige maatregelen het
nog niet toelaten om de horeca (de bar) te openen. Hiermee rekening houdend zullen de eerstkomende weken
de schaakavonden dus een ‘vrij’ karakter hebben waar er naar smaak gesnelschaakt, gerapidschaakt of een
andere vorm van het schaakspel beoefend kan worden. Gezien het vrije karakter van de schaakavonden is het
de komende weken niet nodig om aan- of af te melden voor de dinsdagavond. Het bestuur kijkt uit naar jullie
komst en hoopt jullie in grote getale te zien de aankomende weken.

NAJAARSCOMPETITIE AFGESLOTEN
Het bestuur heeft besloten de noodgedwongen na 9 ronden stop gezette Najaarscompetitie als voltooid te
beschouwen. De volgende pagina is dan ook de eindranglijst van de 3 groepen en de totale ratinglijst te zien.
Mooi te zien is dat van de 63 leden er, ondanks de Coronaperikelen, toch 42 (70%) Intern gespeeld hebben.
Groep 1 werd een prooi voor Lennard den Boer gevolgd door Jacques Hennekes en Piet Pluymert, allen
geheel volgens de ELO verwachting. Vlak daarachter tikte een ontketende Ben Sitton aan met een fraaie 69%.
Groep 2 winnaar Victor van Blommestein geheel ex aequo met Theo Jiskoot, maar met meer ELO punten.
Derde werd Wouter de Bruin, die de draad opgepakt heeft nu hij bijna klaar is met het verwisselen van luiers..
Groep 3 stak Ton Hobe er met kop en schouders bovenuit. Ongeslagen, hoogste % en bovendien de grootste
ELO stijger van iedereen. De trainingen beginnen duidelijk vruchten af te werpen. Runner up werd nieuwkomer
Niels Verhaar met een prima 4,5 uit 7, gevolgd door ‘good-old’ Dick Groot.
Een kwartet spelers deden alle ronden mee, chapeau: Johan van de Griend (uiteraard), Dick Nugteren
(komend uit Rhoon), Anton de Maertelaere en de nieuwkomers Paul Landsmeer & Ramesh Jadoenath.

Schaakclub Dordrecht, Najaarscompetitie 2021 ELO rating na ronde 9
P Groep Rating Ranglijst Na Ronde 9
1
Timmermans, M.A. (Mark)
2
Wilde, R. de (Rik)
3
1 Boer, L. den (Lennard)
4
1 Hennekes, J. (Jacques)
5
1 Pluymert, P.W. (Piet)
6
1 Jong, J. de (Joop)
7
Keeken, R. van (Roland)
8
Doorn, X. van (Xander)
9
Vogelesang, S (Sander)
10 1 Koppelaar, V. (Victor)
11 1 Sitton, B. (Ben)
12
Oliemans, C. (Cor)
13 1 Versloot, J.W. (Jan Willem)
14 2 Blommestein, V. van (Victor)
15
Slagboom, T. (Ton)
16
Vos, M. (Martijn)
17 2 Bruin, W.J. de (Wouter)
18 2 Jiskoot, Th.E. (Theo)
19 1 Griend, J. van de (Johan)
20
Berrevoets, H. (Hans)
21
Timmermans, H.J. (Henk)
22
Timmermans, A.L. (Adri)
23 2 Boer, M.F. den (Marcel)
24 2 Heeren, A. van (Arie)
25
Rijneveen, M. (Martijn)
26 2 Jelier, R. (Rick)
27 2 Laar, J.C.A. van de (John)
28 2 Dwars, C. (Conchita)
29 2 Geus, T. de (Timon)
30 2 Pluymert, M. (Marcel)
31 2 Hoff, C.D. van 't (Kees)
32 2 Noort, W. van (Wim)
33 2 Veen, M van der (Michiel)
34
Weert, G. van der (Gerben)
35 3 Hobe, T. (Ton)
36
Hoek, T. van (Thijs)
37
Wingerden, E. van (Erwin)
38 2 Grootheest, A. van (Arend)
39 3 Groot, B.D. (Dick)
40 3 Slotboom, T. (Teus)
41 3 Zwartjes, G. (Gert)
42 3 Verhaar, N. (Niels)
43 3 Schreuder, P.J. (Hans)
44 3 Maertelaere, A. de (Anton)
45
Haren, O.C. van (Otto)
46 3 Kraaij, J. (Johan)
47 3 Dubbeld, J. (Joran)
48 3 Jadoenath, R. (Ramesh)
49
Bonninga, A. (Anko)
50 3 Monster, H. (Henk)
51 3 Landsmeer, P. (Paul)
52
Barends, H. (Henk)
53 3 Nugteren, D. (Dick)
54 3 Fafie, P. (Peter)
55 3 Vliet, W. van (Wim)
56 3 Bouwmeester, P. (Tim)
57 3 Boersma, J. A. (Hans)
58 3 Vries, E. de (Edward)
59
Vossen, C. (Cor)
60 3 Poort, L. (Lennahrt)
61 3 Reijenga, J. (Jan)
62
63

Pulles, M. (Mari)
Hertog, J. den (Johan)
42

Totalen SCD Seizoen 2021

DELO
2401
2159
2138
2025
2003
1963
1952
1935
1943
1932
1913
1894
1889
1887
1854
1837
1831
1830
1829
1826
1805
1789
1779
1765
1742
1741
1735
1717
1711
1693
1666
1662
1644
1632
1620
1609
1597
1590
1578
1546
1545
1535
1533
1513
1501
1457
1449
1442
1431
1428
1427
1376
1376
1325
1319
1296
1262
1258
1141
1038
1021

W/V
0
0
-2
0
-1
-10
0
0
0
-50
40
-15
15
43
0
0
7
34
-27
0
0
-6
-15
18
13
5
-10
-10
13
-54
-16
24
-1
0
57
0
9
-35
14
2
15
35
12
-10
-16
51
-51
-8
0
16
-73
0
-57
50
12
-4
-81
49
0
-4
21

1608

PL
GROEP 1
1
Boer, L. den (Lennard)
2
Hennekes, J. (Jacques)
3
Pluymert, P.W. (Piet)
4
Sitton, B. (Ben)
5
Versloot, J.W. (Jan Willem)
6
Jong, J. de (Joop)
7
Koppelaar, V. (Victor)
8
Griend, J. van de (Johan)
Lennard wint, geheel volgens ELO,
de Hoofdgroep. De 'man on fire'
is volgens ziijn eigen quote onze
eigen penningmeester Ben Sitton.
De 'rustige' Corona periode doet
hem blijkbaar goed..?!

CP
2142
2056
2022
1981
1961
1934
1863
1828

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

n
4
7
8
8
7
5
5
9

%
75,0
64,3
62,5
68,8
64,3
50,0
30,0
50,0

PL
Groep 2
1
Blommestein,V.van (Victor)
2
Jiskoot, Th.E. (Theo)
3
Bruin, W.J. de (Wouter)
4
Heeren, A. van (Arie)
5
Boer, M.F. den (Marcel)
6
Jelier, R. (Rick)
7
Laar, J.C.A. van de (John)
8
Geus, T. de (Timon)
9
Dwars, C. (Conchita)
10
Pluymert, M. (Marcel)
11
Hoff, C.D. van 't (Kees)
12
Noort, W. van (Wim)
13
Veen, M van der (Michiel)
14
Grootheest, A. van (Arend)
Ook de grote Victor, de tovenaar
van Wielwijk, doet weer van zich
spreken. Hij kon natuurlijk niet bij
maatje Ben Sitton achterblijven…

CP
1934
1848
1828
1792
1754
1726
1726
1725
1713
1673
1657
1627
1613
1555

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

n
6
6
8
6
4
5
6
7
8
8
5
4
4
8

%
66,7
66,7
43,8
58,3
37,5
50,0
41,7
50,0
50,0
43,8
40,0
62,5
50,0
43,8

<======= De grote winnaar dit jaar,
Ton Hobe zowel van groep 3 als de
grootste stijger van allen.
Ongeslagen met 3 remises.
In grootse topvorm, hulde.

0
0

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

Groep 3
Hobe, T. (Ton)
Verhaar, N. (Niels)
Groot, B.D. (Dick)
Slotboom, T. (Teus)
Schreuder, P.J. (Hans)
Zwartjes, G. (Gert)
Maertelaere, A. de (Anton)
Kraaij, J. (Johan)
Jadoenath, R. (Ramesh)
Monster, H. (Henk)
Dubbeld, J. (Joran)
Landsmeer, P. (Paul)
Fafie, P. (Peter)
Vliet, W. van (Wim)
Nugteren, D. (Dick)
Vries, E. de (Edward)
Bouwmeester, P. (Tim)
Boersma, J. A. (Hans)
Poort, L. (Lennahrt)
Reijenga, J. (Jan)

CP
1707
1583
1572
1557
1549
1530
1503
1484
1458
1429
1402
1377
1370
1364
1331
1301
1284
1220
972
940

0

42

Interne Competitie (gestopt)

1616

Pnt
5,5
4,5
3
3,5
4
2,5
4,5
4
4,5
3
2
3
4,5
4,5
3
5
2,5
1,5
1
2
142

n
7
7
5
7
8
4
9
4
9
5
7
9
6
7
9
8
5
7
5
8

%
78,6
64,3
60,0
50,0
50,0
62,5
50,0
100,0
50,0
60,0
28,6
33,3
75,0
64,3
33,3
62,5
50,0
21,4
20,0
25,0

274

52%

SCD Online Leden
Published: Sunday, 12 December 2021 12:53 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 73
Met de herstart van het Online Snel- en Rapidschaak dinsdag, samen met Twello, is het goed om te zien dat een
10-tal getrouwen daar weer aan meedoet. De 'veel-speel-lijst' wordt aangevoerd door Jacques Hennekes,
gevolgd door Teus Slotboom, Otto van Haren, Johan v.d. Griend & Timon de Geus. Als we kijken naar
het totaal aantal Online 'leden', zijnde 104 (nu 15 meer als onze 'echte' KNSB leden), zou je zeggen dat er nog
meer aanwas mogelijk is. In het begin van het Online schaak, gestart 31 Maart 2020 met winnaar Piet
Pluymert, "tikten" (mooie term van onze Online motivator Hans Berrevoets) we ca. 20 deelnemers aan.
Daarbij zaten oud-leden zoals Dirk Pulles, Arno Slagboom & Martijn Hage. Hieronder de oproep van IWL Henk
“Internet schaken gaat nog even door. Onze wedstrijdleider (intern) Henk Timmermans had
natuurlijk liever de leden gezien op de vertrouwde dinsdagavond. Het is even niet anders. Daarom
vraagt hij nu alle aandacht voor een tijdelijk alternatief”
Beste schaker/schaakster,
Kort na de laatste avondlockdown heeft onze secretaris u laten weten dat het internetschaken op Lichess weer
opgepakt zou gaan worden en wederom door Wouter de Bruin. Dit is dan ook gebeurd, maar het zou leuk zijn
als er zich wat meer deelnemers zouden aanmelden. Op de website van Schaakclub Dordrecht kunt u trouwens
lezen hoe het op zo’n dinsdagavond er aan toe gaat…

Snel bij Twello
Published: Sunday, 05 December 2021
14:41 | Written by Ton Slagboom | Email | Hits: 3
Afgelopen dinsdag koos het merendeel van de
snelle leden voor het Snelschaak bij Twello, waarbij
de 'Rapid-ers' Wouter en Kees zich daar aansloten
en Schaakclub Dordrecht met 8 man de strijd
aanbond met een 5-tal van de plaatselijke
schaakvereniging. Bijna vanzelfsprekend
won Jacques Hennekes. Het podium werd
gecompleteerd door Timon de Geus en ...onze
secretaris Teus Slotboom.
Onder het motto 'de aanhouder wint' won hij laat
op de avond 2x van oude bekende Dordste
schaaklegend Gerard Bons en passeerde op de
valreep nog Johan van de Griend. Ook de
volgende 2 plekken werden bezet door SCD.
Opvallende prestatie daarbij van Hans
Berrevoets, die 'uiteraard?!' stopte met een TPR
van 2300.... Dinsdag wordt vervolgd.

Herstart Online Schaken (2)
Published: Tuesday, 30 November 2021
16:08 | Written by Ton Slagboom | Hits: 52
Vorige week dinsdag is het Online Snel- en Rapid
schaak weer opgestart na het helaas opnieuw stopzetten van onze Interne competitie in de
Crabbehoeve. Jacques Hennekes pakte de draad weer op met toernooiwinst, ondanks felle tegenstand deze
keer van 'HarkyDee'. Onze interne wedstrijdleider had in Frankriijk blijkbaar de juist pot vitamines gevonden...
Ook het optreden van debutant Ton Hobe mag niet onvermeld blijven. In de laatste partij koste een foutje
tegen 'Tiktak' Gerben v.d. Weert hem zelfs een podiumplek (al won Ton met 2-1 van Gerben), maar 4e met
een TPR van 1900 is werkelijk eclatant!

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

Online SCD/Twello
Jacques Hennekes
Timon de Geus
Wouter de Bruin
Johan v.d. Griend
Piet Pluymert
Conchita Dwars
Kees v 't Hoff
Ben Sitton
Rik de Wilde
Jan Willem Versloot
Dirk Pulles
Joop de Jong
Charles Kuijpers (-)
Gerben v.d. Weert
> 3 deelnemers:
< 4 deelnemers:

TOTAAL OVERZICHT 2 jaar

tot
37
8
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Snel
28
5
1
4
2

67
15
82

45
5
50

Rapid
9
3
3

2
2
2
1
1
1
1
1
1

Dordt
21
2
4
2
2
1
1

Twello
16
6
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1

22
10
32

38
5
43

29
10
39

Dankzij initiatiefnemer Hans Berrevoets kan er vanavond ook bij Twello gespeeld worden en wel Snel in de
"50e Schaak Blitz Arena". Als alternatief is er bij Dordrecht de "Senioren Rapid Arena", beide start 20.00
uur. Kees van 't Hoff zit daar klaar om zijn tegenstanders te verwelkomen. Al dit moois wordt mogelijk
gemaakt door Technisch Online Coördinator Wouter de Bruin, die het inloggen zelfs in het Engels heeft gezet
op verzoek van een jeugdouder:
Go to https://lichess.org/team/schaakclub-dordrecht
2. Press the button register at the right top.
3. Click on the link register.
4. Fill in a username, email, password and finish registration.
5. Go to https://lichess.org/team/schaakclub-dordrechtand join yourself for team schaakclub-dordrecht.

Welkom nieuwe leden
Published: Wednesday, 06 October 2021 08:57 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 91
Gisteravond werd de 4e ronde van de interne competitie gespeeld met wederom meer deelnemers.
Buitengewoon verheugend is de aanwas van zo'n 10-tal potentiële nieuwe leden, zowel bij de senioren als de
junioren. Het bestuur hoopt uiteraard dat ze zich welkom voelen in de Crabbehoeve en zich zullen aanmelden bij
het secretariaat. Contactgegevens staan linksboven op deze website, maar gewoon op dinsdagavond
aanspreken kan natuurlijk ook altijd..

Stapje voor stapje naar normaal
Published: Monday, 20 September 2021 22:03 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 57
We gaan langzaam aan weer een beetje meer naar normaal. Ook de wedstrijdleiding doet daar hard zijn best
voor. Een van de stapjes is dat de indelingen en de uitslagen weer op de site komen. De ranglijst na de eerste
ronde ziet er nog een beetje vreemd uit, maar dat is hopelijk volgende week ook weer normaal. U kunt zien
tegen wie u op dinsdag avond 21 september moet spelen morgen via "Interne competitie" en daarna "Indeling
nieuwe ronde/uitslagen" in de menu-kolom aan de linkerkant.. Veel voorpret alvast....

Dinsdagavond 14 september beginnen we weer
Published: Friday, 10 September 2021 16:02 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 105
Na 5 hele competities (op 2 ronden in de wintercompetitie van 2019-2020) stil te hebben gelegen gaan we dan
toch aanstaande dinsdag 14 september weer aan de competitie beginnen. Het uitgangspunt van het bestuur is
dat we ons natuurlijk houden aan alle, door de overheid gestelde, maatregelen in het kader van Corona. Het
bestuur volgt ook de verstandige adviezen van Otto van Haren, die op de ALV is aangesteld als Corona adviseur.

2.Externe Competitie
Het mocht nog net: Barendrecht / IJsselmonde 3 – Dordrecht 3 (RSB)
Published: Monday, 29 November 2021 11:20 | Written by Anton de Maertelaere | Print | Email | Hits: 16
Vlak voor de avond lockdown, mochten we nog net een keer onze hobby uitoefenen. Edward melde zich een
paar uur van te voren af met een goede reden, maar in Michiel vonden we een prima last minute invaller, zodat
we toch met 8 man konden aantreden. Barendrecht/IJsselmonde is de koploper in onze klasse. We wisten dat
dit een pittige wedstrijd zou worden, en dat werd het ook.
Alle partijen begonnen vrij rustig, het eerste uurtje was iedereen lekker bezig. De eerste drie uitslagen vielen
binnen een paar minuten. Niels op bord 6 had al heel snel een prettige penning op de c3 pion. Dat leverde
eerst een kwaliteit op en later de gehele partij. 1-0. Lennart had een hele mooie aanval opgebouwd en was
bezig zijn tegenstander via de witte velden te bestoken, toen zijn tegenstander plotseling dame-ruil kon
afdwingen. Weg aanval en met een paar pionnen minder en een slechtere stelling was het snel gedaan en kon
de tegenstander van Lennart de partij naar zich toe trekken. 1-1. Onze invaller Michiel won zoals hij wel vaker
wint: een pionnetje snoepen, nog een pionnetje snoepen en dan solide en soepel uitspelen. 2-1. Hans op bord
twee had een moeilijke avond. Heel lang was het materieel gelijk maar stond de tegenstander veel
comfortabeler.
Uiteindelijk was de druk via de e-lijn te groot en was houtjesverlies onvermijdelijk. 2-2. Ik was zelf op bord 1
gekropen om een 2 turven hoge tegenstander te treffen. Ik kon hem niet verrassen in de opening en werd
langzaam weggespeeld in het middenspel. Ik offerde nog een kwaliteit voor tegenkansen, maar dat mocht niet
meer baten. 2-3. Ook Ton verloor. Waarschijnlijk omdat hij te voorzichtig speelde (dat ligt hem niet). Hij gaf
een stuk voor een ver opgerukte vrijpion, die helaas net tegengehouden kon worden. Daarna was Ton kansloos.
Met nog 2 partijen die bezig waren zag het er somber uit. Hoewel, Teus stond zeer goed en in de partij
van Martijn kon nog van alles gebeuren. Teus stond een kwaliteit voor, en via rustig manoeuvreren
neutraliseerde hij de tegenkansen van zijn tegenstander. Toen die tegenstander een pionnetje mee snoepte kon
Teus via een penning een vol stuk veroveren. En met een volle toren voor was het niet moeilijk meer. 3-4. En
volgens mij doet hij het er om, Martijn was weer als laatste bezig. Moeilijke stelling, zeer tactisch, met kansen
over en weer. Maar in wederzijdse tijdnood zag Martijn een mooie mataanval via een stukoffer. 4-4.
Een zwaarbevochten remise tegen de koploper. Een terechte uitslag en een hele verbetering t.o.v. de vorige
wedstrijd. Het is afwachten of er een volgende komt dit seizoen..
Anton de Maertelaere
Staal, R.T. (Ryan)

1319

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

1577

1-0

Verschoor, R.C. (Rene)

1577

Schreuder, P.J. (Hans)

1630

1-0

Brabers, S. (Stanley)

1557

Hobe, C.A. (Ton)

1551

1-0

Oomens, H. (Herman)

1480

Slotboom, T. (Teus Sr)

1567

0-1

Heinen, W.J. (Wim)

1430

Rijneveen, M. (Martijn)

1558

0-1

Kleinloog, J. (Hans)

1397

Verhaar, N.J. (Niels)

1433

0-1

Riet van, G. (Günther)

1361

Veen van der, D.M. (Michiel)

1572

0-1

Broerse, H. (Bert)

1386

Poort, L. (Lennart)

800

1-0

Barendrecht/IJsselmonde 3

1438

Dordrecht 3

1461

4-4

Barendrecht/IJsselmonde 1

Dordrecht 2

5½-2½

Nb: Gek genoeg zowel bij sc Barendrecht als op RSB site geen enkele uitslag of verdere info te zien.
Kan natuurlijk altijd aan de redakteur liggen?!

Dubbelslag in Moerkapelle
Published: Sunday, 21 November 2021 16:47 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Edit | Hits: 3
Dordrecht is op stoom en hoe: via een dubbelslag in Moerkapelle werd zowel een eclatante bekerwinst als een
royale winst in de RSB competitie behaald. Kopman & externe wedstrijdleider Lennard den Boer, inmiddels
samen met Victor van Blommesteijn op 7 wedstrijden, gaf het goede voorbeeld met 2-0. Piet Pluymert 'de
Stellendammer' kwam dezelfde tegenstander tegen en scoorde 1-1. Wat mij betreft de mooiste en meest
verrassende uitslag was de winst van Hans Schreuder tegen een opponent met liefst 200 ELO meer. Wij
weten dat Hans meerdere keren 'zwaardere' tegenstanders heeft laten zweten, zoals ooit met de befaamde
'Scandinavische Helmond variant' in de KNSB...een tikkie gesouffleerd door ons voormalig kanon Berend
Eikelboom.
Elteren van, J.J. (Jesse)

1890

Boer den, L. (Lennard)

2105

0-1

Vroegindeweij, W. (Wouter)

2017

Pluymert, P.W. (Piet)

1976

0-1

Vroegindeweij, M. (Maarten)

1880

Pluymert, M.M. (Marcel)

1903

0-1

Nieuwlaat, A.J. (Andre)

1830

Sitton, B. (Ben)

1808

½-½

Moerkapelle

1904

Dordrecht (beker)

1948

½-3½

Luinenburg, A. (Arno)

1918

Boer den, L. (Lennard)

2105

0-1

Vroegindeweij, W. (Wouter)

2017

Pluymert, P.W. (Piet)

1976

1-0

Elteren van, J.J. (Jesse)

1890

Doorn van, X. (Xander)

1869

0-1

Vroegindeweij, M. (Maarten)

1880

Timmermans, A.L. (Adri)

1823

1-0

Nieuwlaat, A.J. (Andre)

1830

Schreuder, P.J. (Hans)

1630

0-1

Haan de, M.J. (Marcel)

1738

Laar van de, J.C.A. (John)

1805

½-½

Zwart de, R. (Remco)

1497

Heeren van, A. (Arie)

1755

0-1

Vroegindeweij, W.M. (Martijn)

1676

Blommestein van, F.A.V. (Victor)

1770

0-1

Moerkapelle 1

1806

Dordrecht 1

1842 2½-5½

KNSB 'Mixed Feelings'
Published: Sunday, 07 November 2021 12:48 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Edit | Hits: 1
Gisteren bleek een behoorlijke turbulente zaterdagronde in de KNSB te zijn. Het 1e won met het geringste
verschil 4,5-3,5 ondanks (of dankzij?) een fors ELO plus van Krimpen a/d IJssel 2 en staat daarmee keurig
derde. Tot zover het goede nieuws. Het tweede moest naar Erasmus en haalde daar volgens KNSB Netstand een
keurige '0-0' remise?! Helaas moest EWL Lennard den Boer vrijdagavond aan onze Rotterdamse vrienden,
teamcaptain Rick Jelier, de teamleden en de KNSB melden dat we te weinig spelers hadden om een
representatieve wedstrijd te kunnen spelen. Erg jammer.
Arnold, R.N.R. (Rhys)

1788

Timmermans, M.A. (Mark)

2386

0-1

Versteeg, H.J. (Henny)

1843

Hennekes, J. (Jacques)

2052

½-½

Boer den, J. (Jos)

1710

Wilde de, R. (Rik)

2177

0-1

Bakija, A. (Alan)

1888

Keeken van, R. (Roland)

2049

0-1

Rongen, A. (Arthur)

1834

Sitton, B. (Ben)

1810

½-½

Arnold, K. (Kiri)

1879

Boer den, L. (Lennard)

2127

1-0

Elderhorst, J.J.M. (Joop)

1853

Timmermans, A.L. (Adri)

1823

½-½

Qi, Z. (Zimo)

1709

Doorn van, X. (Xander)

1869

1-0

Krimpen aan den IJssel 2

1813

Dordrecht 1

2037

3½-4½

Een vleugje Rotterdamse humor ➔
Verhoeven, L.J. (Leo)

1851

NO

0 0R - 0R

Hoenderdaal van 't, M.J. (Joop)

1879

NO

0 0R - 0R

Neumeijer, M.R. (Ruud)

1689

NO

0 0R - 0R

Meerkerk van, J. (Jaap)

1652

NO

0 0R - 0R

Brobbel, J.J.W. (Hans)

1597

NO

0 0R - 0R

As van, C.J. (Cor)

1599

NO

0 0R - 0R

Neef de, K. (Karel)

1550

NO

0 0R - 0R

Korte de, J.A. (Jan)

1861

NO

0 0R - 0R

Erasmus 2

1710

Dordrecht 2

0

0-0

Wedstrijdverslag RSB D3 – Sliedrecht 3
Published: Thursday, 04 November 2021 21:01 | Written by Anton de Maertelaere | Print | Email | Hits: 105
Onze eerste wedstrijd ging #@!&^*.
Wij speelde een thuiswedstrijd in Sliedrecht tegen Sliedrecht. De Crabbehoeve was niet beschikbaar en
Sliedrecht bood aan om hun speellokaal te gebruiken. We werden vriendelijk en gastvrij onthaald.
De avond begon direct slecht. Een van onze teamleden was de eerste wedstrijddag vergeten en kwam niet
opdagen. 0-1. Ook in de wedstrijd zelf ging het al niet veel beter. Voordat we het wisten stond het al 0-4.
Teus kwam al snel in een slechte stelling terecht waarbij zijn koning voor zijn pionnen kwam te staan. In een
al hopeloze stelling was een aftrekschaakje toelaten voldoende om de koning om te leggen. 0-2.
Edward bouwde een hele mooie aanval op die lang beslissend leek, maar na een grote afruil was zijn
tegenstander handiger in de overgebleven stelling. 0-3.
Hans op bord een moest doorspelen na een remise aanbod vanwege de stand op dat moment, een klein foutje
in het eindspel betekende ook hier een nul. 0-4. Zelden zo'n slechte start van een wedstrijd meegemaakt.
Ondergetekende was al het gehele middenspel aan het keepen en was blij dat hij
de partij na een iets mindere zet van zijn tegenstander kon neutraliseren. Hierna
bouwde de tegenstander een vesting en ik zag geen mogelijkheid daar doorheen te
komen: remise en daarmee hadden we de wedstrijd al verloren. ½-4½. Michiel,
onze invaller, was het eerste positieve puntje. Rustig spelend, een pionnetje
meepikken en dat mooi uitspelen. Het eerste volle punt voor ons. 1½ -4½.
Niet lang daarna scoorde Ton (Hobe➔ zie foto0) ook een punt door ons oud lid
Bert Dobber door zijn vlag te jagen. 2½-4½. Martijn was als laatste bezig. In een
eindspel van 5 pionnen tegen 3 pionnen en een paard heeft Martijn heel lang
geprobeerd zijn paard beslissend te laten zijn. Helaas het werd uiteindelijk remise.
Eindstand: 3-5

Ton Hobe goed bezig !

Uiteindelijk is de eindstand nog dragelijk, maar dat zag er lange tijd niet naar uit. Volgende keer beter. Dan
kunnen we ons revancheren tegen de koploper.

TC Anton de Maertelaere

Schreuder, P.J. (Hans)
NO

1630
0

Hartkoren, M.H. (Maarten)

840

0-1

Gijsen, J. (Johan)

1088

0-1

Slotboom, T. (Teus Sr)

1567

Houwelingen van, A.J. (Arco)

1385

0-1

Rijneveen, M. (Martijn)

1558

Versteeg, R. (Rik)

1352

½-½

Hobe, C.A. (Ton)

1540

Dobber, G. (Bert)

1659

1-0

Veen van der, D.M. (Michiel)

1572

Lodder, M.L. (Rien)

0

1-0

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

1577

Boom, M. (Mike)

0

½-½

Vries de, E.B.N. (Edward)

1178

Theunisse, W. (Willem)

Dordrecht 3

1517

Sliedrecht 3

0

0-1

1265

3-5

Op de site van Sliedrecht enkele mooie woorden, die we hier dan ook even willen meegeven:
“SLIEDRECHT–Op 28 oktober jl. stond de tweede wedstrijd van Sliedrecht 5 (RSB 3) gepland tegen Dordrecht 3.

Al enkele weken voorafgaand aan deze wedstrijd bereidde het team zich voor op deze wedstrijd tegen de
sympathieke streekgenoot. In de voorbereiding werd niets geschuwd: bananenmilkshakes, vermengd met
spinaziebladeren (goed voor het denkvermogen), extra trainingen om de zenuwen te beheersen…etc.,”

Op de koffie bij Shah Mata (RSB)
Published: Friday, 15 October 2021 14:07 | Written by John v.d. Laar | Print | Email | Hits: 126
Het schaken beleeft een herstart met de interne – en externe competities regionaal en landelijk. Twee jaar
geleden, ging je gewoonweg “weer schaken”, sinds dit jaar speel je OTB. “On the board”, dit in tegenstelling tot
het vaak vluchtige online schaak. Zoals al eeuwen wordt gezegd: “De tijden veranderen.” Voor veel verenigingen
lijkt het opstarten wat onwennig. Je ziet het aan het aantal teams in de competities, het aantal invallers dat met
moeite gevonden wordt, en daarnaast de op de valreep aangepaste teamsamenstellingen.
Met het Tweede mochten we afgelopen week een bakkie komen doen bij de koningsdoders van Rotterdam-Zuid.
Shah Mata 1, dat bij het eerste RSB-kampioenschap-nieuwe stijl, bijna Dordrecht 1 van het kampioenschap
afhield in een zinderende slotpartij tussen Rick de Wilde en Paul de Freijtas. Vooraf voor ons een zware dobber.
Op Zuid niet veel teamwisselingen, hoewel zij hier kanonnen als John La Gordt Dillie, Cees van Oosterom, Remy
Rutjes en Teun Koorevaar buiten de selectie hadden gehouden. In plaats van deze mannen Rob Leemans en
Paul Haase.
Nadat stoelensjouwer, zaalindeler, teamleider, wedstrijdleider, regelaar, gastheer Professor dr. Bram Steijn bijna
iedereen aan de borden had startte Arie van Heeren tegen “nieuweling” Leemans. In de RSB kennen we hem
vanuit de tijd van het Rotterdam Open in de gloriejaren van Volmac. Voor de correspondentieschakers onder
ons -die in de tijd van de Ambertoernooien vaak Joop van Oosterom als topper kende- was/is Rob ook een
topper. En deze vermoede schaakkwaliteit zagen we direct. Nog voordat Victor van Blommesteijn in zijn
middenspel zat, zelfs voordat we aan de koffie zaten, was Arie al een stuk kwijt. Wij niet blij, en direct de vraag
in het team: “Waarom juist nu en niet in de interne competitie tegen ons?”. Virtueel 1-0 achter, maar je wint
natuurlijk nooit zomaar van Arie.
Henk Timmermans speelde tegen die andere “nieuweling” met wit een sterke pot. Hij hield de druk op de
stelling, deelde zijn tijd goed in en is nergens in de problemen gekomen. Toeschouwers hoopten op meer dan
een halfje, want de zwarte koningsstelling leek in gevaar te komen. Voordat de tijdnood zou beginnen werd er
remise overeengekomen. Deze twee spelers lijken zo een versterking voor Shah Mata 1.
Wij hadden ook twee troeven in handen. Hans Schreuder en Teus Slotboom. Hans zette zijn partij op
dezelfde manier op als in de interne twee weken geleden tegen Anton de Maertelaere, maar ja, John
Onderdelinden is geen Anton. Op een vol bord nam de zwarte druk toe op de damevleugel, zwaar geschut nam
positioneel stelling, waarna het niet meer te houden was voor Hans. Dit tegen misschien wel de sterkste speler
van Shah Mata 1 is all in the game.

Teus, die ondertussen als één van de eersten koffie had, maar niet nadat hij op zet 13 al een pion had
gewonnen, speelde met zwart tegen Franka van Vlokhoven. Voor velen in het verleden een lastige tegenstander.
Met Franka’s gezondheid is het weleens beter geweest, maar gelukkig is schaken op wedstrijdniveau nog steeds
mogelijk. In het voorbijgaan richting tijdelijke bar, zag het er uit als een klein plusje. Een plusje, omdat Teus de
afruil dicteerde. Stukje bij beetje ging het de goede kant op. In het eindspel had Franka 3 pionnen op de
damevleugel tegenover 2 pionnen van Teus en visa-versa op de koningsvleugel, met daarbij wat meer ruimte
voor zwart. Teus ruilde zijn loper voor het wispelturige paard en kwam daardoor in een gewonnen
pionneneindspel. Lekker gespeeld!
Victor van Blomme("Bram")stein offerde met zwart een centrumpion en bevrijdde zich -naar later bleekhierdoor van de witte druk. Bram Steijn verzuchtte hoorbaar na een venijnig tussenzetje van de Tovenaar: “Oh,
dit is het dus.” Na wat schermutselingen werd remise overeengekomen. In de tijdelijke locatie van Shah Mata
(het restaurant met die leuke bar en uiteraard de prachtige clubbardame Hannie, heeft op dit moment door de
ruimere indeling even geen plek voor de schakers) is het even behelpen met de bar en dergelijke. Toch hebben
ze het best goed voor elkaar gekregen. Sterker nog, gedurende de avond kwamen er meerdere
geïnteresseerden binnen lopen voor een partijtje schaak. Voordat je het weet wordt dat Eerste nog sterker.
Achteraf gezien mooi dat wij ze aan het begin van deze vrij korte competitie getroffen hebben.
In de wedstrijd van deze avond neutraliseerde Marcel den Boer ogenschijnlijk vrij eenvoudig de creatieve
aanvalsdrift van Paul de Freijtas. Wit duwde met meer ruimte de damevleugel van Marcel naar achteren, maar
Marcel danste met zijn stukken om deze druk heen. Paul spartelde in het luchtledige naar remise. Vergelijkbaar
met de Tai Chi verdediging. We herkennen in Marcel de “ultieme beste vuist”. De honkballer die de snelheid van
de toegeworpen bal gebruikt voor zijn eigen aanval of verdediging: T'ai Chi Ch'uan.
Adri Timmermans gebruikte zijn eigen kracht tegen René de Lange. Tegengestelde rokades en dan de druk
erop houden. Powerplay op open lijnen, in dit geval de g-lijn, en ervan uit gaan dat de tegenstander bezwijkt.
Houdini vertelde Adri achteraf dat hij nog beter stond dan menigeen vermoedde: +5 stond zonder materiaal
voordeel of tactische combinaties. De zware stukken luidden een mataanval in en René ging op het oog wat
verbouwereerd hand- en spandiensten verrichten bij de bar. Ja, een vereniging ben je met zijn allen.
Met een gelijke stand zou de beslissing komen van het eerste bord. David van der Mast, in het verleden al vaker
tegenstander van John van de Laar in bondswedstrijden, had op zet 38 remise afgeslagen en ging in een
eindspel van loper tegen paard voor de winst. De remisewendingen lagen wellicht voor het oprapen, maar het
was buigen of barsten. De weg terug was er niet meer nadat de witte geïsoleerde pion werd geruild.
51.dxe5+ Kxe5 [51...Lxe5 Was een stuk veiliger
geweest.] 52.a4 bxa4 53.bxa4 Ld4 54.Pc4+ [54.f4+ Echt
iedereen zag de stukwinst, behalve de actor zelf.]
54...Kd5 55.f3 Lf2 56.Pxa5 Lxg3 57.Pb3 g5 58.Pd4 Ke5
59.a5 Kf6 60.a6 Lb8 61.Pc6 La7 62.Pxa7 g4 63.fxg4 fxg4
64.hxg4 h4 65.Ke2 1–0
Een heerlijke nipte winst in
een competitie die in januari
alweer op haar einde zal zijn.
Het echte schaken is weer
begonnen.
Fijn dat we weer bij elkaar op
de koffie kunnen komen. Het
liefst met een koekje erbij.

Teamcaptain John van de Laar

Naschrift redactie: Het is 18(!) jaar geleden dat het tweede tegen een zo’n grote ELO overmacht speelde. Het
was Charlois Europoort 2, waar toen wel 1-7 van verloren werd. Toevallig ook in 2003 werd een vergelijkbare
teamprestatie neergezet door met 5-3 van het veel sterkere DWD te winnen.

Externe resultaten
Published: Tuesday, 12 October 2021 08:16 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 103
Inmiddels zijn er 5 externe wedstrijden in de KNSB en RSB geweest met wisselende resultaten. Het KNSB
bekerteam vond zijn Waterloo in Goes ondanks een punt van kopman Mark Timmermans, die het seizoen
uitstekend begonnen is met 3 uit 3. Dat beloofd wat voor zijn komende NK kampioenschap...
Vermeldenswaardig is ook Victor van Blommestein, die gewoon doorgaat met wat hij altijd doet: veel spelen.
Met totaal 1,5 uit 4 draagt hij na Mark en Lennard den Boer (2,5-4) tot nog toe het meeste bij aan
de puntenscore van Schaakclub Dordrecht. Volgende uitslagen hadden jullie nog tegoed:
Grochal, J. (Joey)

2326

Timmermans, M.A. (Mark)

2391

(+75)

0-1

Klepke, R.M. (Ricardo)

2297

Boer den, L. (Lennard)

2114

(-183)

½-½

Kaap van der, J. (Jos)

2182

Hennekes, J. (Jacques)

2049

(-133)

1-0

Blommestein van, (Victor)

1767

(-138)

1-0

2080

(-98)

Burgerhoff, M.J. (Rinus) 1905
Goes

2178 Dordrecht (Beker KNSB)

2½-1½

Boer den, L. (Lennard)

2114

-9

Bergh van den, P.M. (Peter) 2123

0-1

Apon, H. (Iwahn)

1947

-80

Dekker, T. (Tobias)

0-1

Koppelaar, V.A. (Victor)

1870

-112

Barendswaard, W. (Willem) 1982 ½ - ½

Timmermans, A.L. (Adri)

1823

-79

Wessels, C. (Kees)

1902 ½ - ½

Geus de, T. (Timon)

1780

+50 ➔!

Griend van de, J. (Johan)

1730

Noort van, W. (Wim)

1742

+53

Haan de, J.B.A. (Jurgen)

1689 ½ - ½

Blommestein van, F.A.V. (Victor) 1767

+63

Prins, H. (Henk)

1704 ½ - ½

Jiskoot, T.E. (Theo)

1683

+166

Beest van, Y. (Yaro)

1517 ½ - ½

Dordrecht 1 (RSB)

1841

+7

Sliedrecht 1

1834 2½-5½

2027

0-1

Met name aan de laatste 4 borden konden we de ELO plus niet verzilveren, zelfs (?!) niet tegen Johan...

KNSB opgestart in de Crabbehoeve
Published: Sunday, 10 October 2021 08:10 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 155
Gisteren, met een stralend herfstzonnetje, konden gelukkig weer 32 schakers hun kunsten laten zien in de
Crabbehoeve. Gezien de huidige protocollen nog wel met een beperkt aantal 'toeschouwers' zoals
wedstrijdleider Anton en non-playing captain van D1 Adri. Die laatste zag dat Philidor Leiden hun sterkste pion
op bord 3 hadden gezet, waar hij een ijzersterke Rik de Wilde trof. Mede door die zwaarbevochten remise won
het 1e razend knap met 4,5-3,5. Het tweede bleek helaas bij de aftrap om 13 uur 1 man (Conchita had zich
afgemeld) te missen. Kersverse Teamleider Rick Jelier, die zelf ook niet kon, had vast op een betere start
gehoopt. Tot overmaat van ramp raakte Ton Hobe de kluts kwijt in het Hollands zodat we zeer snel met 0-2
achter kwamen.
Bij Victor zag het rooskleurig uit doordat zijn tegenstander bedacht om als eerste een stuk te offeren en deze
keer trok Vic die gedecideerd over de streep. Na rustige snelle remises bij Ton en Ben zag het er goed uit,
helaas ging het goed mis: 2,5-5,5. Maar wat "als" Kees stukwinst gezien had, Wim de truc op de 7e lijn had
gezien, Henk zijn gruwelijk ingewikkelde stelling remise had gehouden; de tegenstanders zagen de 4-4 al op
het bord staan...
Timmermans, M.A. (Mark)

2391

Boer den, L. (Lennard)

2114

Wilde de, R. (Rik)

2171

Keeken van, R. (Roland)

2058

Hennekes, J. (Jacques)

2049

Jong de, J. (Joop)

1941

Apon, H. (Iwahn)

225 - Zon van der, S. (Stef)

2166

1-0

2151

1-0

2400

½-½

-96 - Roorda, T. (Thijs)

2154

0-1

-82 - Harten van, M. (Maarten)

2131

½-½

-182 - Biemans-Braggaar, L.H.J. (Leonore)

2123

½-½

1947

-148 - Braggaar, W.T.C. (Wessel)

2095

0-1

Pluymert, P.W. (Piet)

1965

-131 - Steen van der, J.A. (Jan-Aart)

2096

1-0

Dordrecht 1

2080

NO

0

Slagboom, T. (Ton)
Sitton, B. (Ben)

-37 - Kuijf, N. (Nico)
-229 - Erwich, F.A.S. (Frank)

-85

Philidor Leiden 1

2165 4½-3½

- Panjoel, B.J. (Bert-Jan)

1980

0-1

1844

-28 - Boxtel van, D.A.F.J. (Danniel)

1872

½-½

1808

-72 - Weel, J.J.M. (Jaap)

1880

½-½

Blommestein van, F.A.V. (Victor)

1767

-41 - Thijsse, E.G.C. (Elias)

1808

1-0

Timmermans, H.J. (Henk)

1747

-51 - Brand, B.J.L.M. (Berry)

1798

0-1

Noort van, W. (Wim)

1742

-23 - Postuma, J. (Jaap)

1765

0-1

Hobe, C.A. (Ton)

1551

-76 - Duijnhoven van, P.P.A. (Paul)

1627

0-1

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

1708

217 - Korevaar, J.C. (Jan)

1491

½-½

Dordrecht 2

1738

-40

1778 2½-5½

De 3 Torens 2

Extern in 'full swing'
Published: Friday, 08 October 2021 11:16 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 130
Nadat het eerste team in de KNSB met een 'vriendschappelijke' (zonder remises!) 4-4 begonnen was, verloor
Dordrecht 1 gisteravond zijn eerste RSB 'thuiswedstrijd' in en tegen Sliedrecht 1 met 2,5-5,5. Aangezien de
Crabbehoeve helaas niet kon, waren de buren zo vriendelijk om ons in de Havik te verwelkomen, scheelt ze toch
mooi reiskosten!? Volgens team- en wedstrijdleider Lennard den Boer was het gezellig, waren zij beter en wij
kansloos. Onze nieuwe externe wedstrijdleider Lennard is gelijk in het diepe gegooid. Vanavond wordt er
landelijk gebekerd in Goes en morgenmiddag om 13 uur gaan de klokken aan in de Crabbehoeve met
thuiswedstrijden van het 1e en 2e team tegelijk. Mooi dat de KNSB (Koos Stolk) dat zo goed geregeld heeft.
Als ik het snel gezien heb, hebben jullie de uitslag van de 1e KNSB ronde D1 4-4 tegen Rokado 1 nog tegoed:

Oomens, M.H.L. (Matthias)

2222

- Wilde de, R. (Rik)

2171

1-0

Westenberg, H. (Han)

2161

- Timmermans, M.A. (Mark)

2391

0-1

Linden van der, M.C. (Marco)

2127

- Hennekes, J. (Jacques)

2049

1-0

Surewaard, W.W.H.H. (Wilbert)

2001

- Boer den, L. (Lennard)

2114

0-1

Dijken van, R.B. (Rex)

2046

- Keeken van, R. (Roland)

2058

0-1

Verkooijen, F.J.A. (Frank)

2033

- Pluymert, P.W. (Piet)

1965

1-0

Rietveld, L. (Leo)

1921

- Apon, H. (Iwahn)

1947

0-1

Linden van der, H. (Hans)

2084

- Blommestein van, F.A.V. (Victor)

1767

1-0

Rokado 1

2074

- Dordrecht 1

2058

4-4

3.JEUGD
WE KUNNEN WEER !?
Published: Monday, 30 August 2021 14:58 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 175
Het ziet er naar uit dat we na zo'n 1,5 jaar schaakstilte op de Crabbehoeve de komende weken weer
schaakactiviteiten kunnen gaan ontplooien...!! Morgenavond beginnen we met de Jeugd en wel een Simultaan
door 1e team speler en Online Kampioen Jacques Hennekes. Start om 18.30 uur.
Jacques wist op de simultaanavond alle 11 partijen te winnen, maar sommigen maakte het hem knap moeilijk!

Gezellige bijna volle bak bij de Jeugd in de Crabbehoeve in de grote zaal. Jeugdleiders Martijn

Rijneveen, Wouter de Bruin en Rick Jelier kunnen het nog net bolwerken en zoeken ondersteuning zowel binnen
de club als van de ouders, e.e.a. ook conform het Jeugdmanifest (te vinden linkerkant op deze website).
Gelukkig zijn er weer een handvol nieuwe enthousiaste jongeren bijgekomen, mede dankzij de ondersteuning
van DordtSport en de website https://www.luuk.dordtsport.nl/

RECLAME: Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-613293
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.
Adresgegevens
Firma Van Rees Verfhandel Oudenhovenstraat 30-36 (Beverwijcksplein) 3311 GK Dordrecht Telefoon: 078 6134500 E-mail: info@vanreesverf.nl

4. Toernooien
RSB Senioren 3 Groepen met Iwahn (toen nog lid) en Johan:
Rnd Iwahn Apon (4e)
1
2
3
4
5
6
7

Koopman, Richard
Kalkman, Rob
(1)
Van Toor, Kees
(5)
Meijer, Wilmar
(3)
Westerduin, Philip (2)
Ergen, Cenk
Van den Broeck, Fred

ELO: 1947 TPR: 1904 R -43

Rating Result

Rnd Johan v.d. Griend (7e)

1801

1

1

Huijzer, Joop

1814

1

2

Van As, Cor

1883

0

3

De Glopper, Bart

1980

1

4

Greevenbosch, Kees

1939

0

5

Van Geffen, Ben

1650

½

6

Segers, Albert

1213

1

7

Simon, Ralph

4,5-7

(3)

Rating Result
1936

0

1599

1

(5)

1880

½

(8)

1700

1

(1)

2028

0

(6)

1942

0

1692

1

ELO: 1730 TPR: 1825 R: +95

3,5-7

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

Zelfs aandacht in AD voor zinderende partij WK

Zullen niet achter deze tafel gezeten hebben !!

Mark uitgeschakeld in het NK
Published: Thursday, 21 October 2021 19:11 | Written by Administrator2 Adri| Print | Email | Hits: 5
Nadat Mark zich vorige maand had geplaatst voor de eerste knock-out ronde van het Nederlands
Kampioenschap nieuwe stijl, mocht hij vorige week vrijdag melden in Hoogeveen. De start van het toernooi
werd wat ontsiert door een hoop gedoe over het al dan niet moeten tonen van een QR-code. Uiteindelijk was er
een kort geding nodig om tot een definitieve uitspraak te komen. De eisers, die niet wensten mee te werken aan
het tonen van de QR-code, werden in het ongelijk gesteld en dat had tot gevolg dat er bij de mannen vier
spelers afzagen van deelname en werden vervangen. Voor Mark maakte het niet uit. Hij was al eerder
gekoppeld aan GM Hugo Ten Hertog en dat bleef zo.
Om 14:00 uur gingen de klokken aan en het ging meteen hard. Met zwart koos Mark voor het Spaans en dan
met de variant Pg-e7. Al in het vroege middenspel leek het een tweesnijdend wapen te zijn. Met veel
inventiviteit en ook veel tijdgebruik worstelde Mark zich onder de druk uit die Hugo had opgebouwd en met een
tweetal goed getimede pionoffers kwam de remisehaven in zicht. Pas toen koos Mark voor een voortzetting
waarmee hij de remise uit handen gaf. Hugo speelde het gedecideerd uit. 1-0. In dit knock-out systeem moeten
er twee partijen gespeeld worden en als het dan gelijk staat volgt nog een barrage van 2 Rapid partijen
eventueel gevolgd door een Armageddon partij (5-4min waarbij de 5 min-speler moet winnen om door te gaan).
Dat betekent dus dat Mark op zaterdag moest winnen om nog tot de tiebreak te geraken.
Wat er precies mis ging is niet duidelijk. Hugo koos een opening waarop Mark zich goed had voorbereid, maar
speelde een onverwachte zetvolgorde. Mark stak flink wat tijd in het bekijken of dat nog wat gevolgen had voor
zijn strijdplan en vervolgde zijn opzet. Daarin verwisselde hij echter de zetvolgorde met desastreuze gevolgen.
De stelling was meteen verloren. Nog een aantal zetten probeerde Mark water uit een steen te persen, maar dat
mocht niet baten. 2-0 voor Hugo en het toernooi zit er op voor Mark. Natuurlijk jammer dat het zo afliep, maar
het was wel een fantastische ervaring.
De toernooiopzet is heel erg leuk en het geeft veel meer spelers een kans eens mee te doen op het allerhoogste
niveau in Nederland. Het zou mij niet verbazen als we dit format in de komende jaren vaker gaan zien. En wie
weet.... misschien komt er volgend jaar nog zo'n kans....

Mark Timmermans na twee partijen uitgeschakeld in NK schaken in Hoogeveen
17 oktober 2021 (door de redactie Dordrecht.net)

DORDRECHT - Als debutant in het Nederlands schaakkampioenschap in Hoogeveen kan Mark Timmermans - in
het knock out systeem - na twee partijen weer naar huis. Het was op zichzelf al knap dat Mark ervoor had
gezorgd dat na 56 jaar weer een speler van zijn schaakclub zo ver kwam i de schaakkompetitie.
De (eerste) internationaal meester van schaakclub Dordrecht en de in Zwijndrecht getogen Mark Timmermans
had in de eerste partij op het Nederlands kampioenschap goede remise kansen, maar verloor uiteindelijk toch
van grootmeester Hugo ten Hertog. Mark speelde zwart, dus had met wit iets terug kunnen doen. Dat lukte
vanuit de opening niet, dus het verlies was volgens zijn trouwe volgers in Dordrecht helaas een kwestie van tijd.
Op de website van de schaakbond werd het volgende vermeld over de eerste partij:
In een door beiden creatief opgezette partij tussen Hugo ten Hertog en
Mark Timmermans kwam de eerstgenoemde twee pionnen voor in het
eindspel. Toch was het niet duidelijk gewonnen. In de commentaarzaal
werd de stelling nog lang geanalyseerd en er leken goede kansen op
behoud te zijn geweest voor Timmermans. Maar toen deze te snel
actief werd sloot Ten Hertog de partij af met een schilderachtig matje.
Verslag van de schaakbond over de tweede partij: Mark Timmermans
haalde in de opening twee zetten door elkaar. Zijn 8.Pge2 was een
enorme bok, waarvan Hugo ten Hertog direct profiteerde met 8…Pb4!.
Deze zet wint al materiaal, en net als bij Hoogendoorn gisteren was het voor Timmermans vechten tegen de
bierkaai. Alle trucs werkten alleen maar in zwarts voordeel. Met een toren minder gaf Timmermans er op zet 22
de brui aan. Ten Hertog was dus als eerste door!
Het NK chess is volgens een knock-out systeem. In 1965 speelde voor het laatst een regionale schaker mee op
het NK: Leraar en conrector van het Chr. Lyceum in Dordrecht P.A. (Pank) Hoogendoorn.

Mark plaatst zich voor het NK 2021 in Hoogeveen
Published: Sunday, 26 September 2021 21:17 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 235
Afgelopen weekend was er een hoop moois te zien op het internet. Zeker als je een schaakliefhebber bent. Voor
het Nederlands Kampioenschap van dit jaar werd een nieuwe formule bedacht waarin plaats is voor 4 spelers
die zich via de regionale bonden konden kwalificeren. Mark kwam uit namens de RSB.
Het kwalificatie toernooi was zaterdag en zondag. 11 ronden met Rapid tempo moesten worden afgewerkt om
te komen tot de namen van de spelers die mogen meedoen. Zwaar favoriet was Thomas Beerdsen en Mark
mocht gelijk in de eerste ronde tegen hem aantreden. Na een spannende pot, waarin Mark steeds wel had
moeten verdedigen, leek hij zich net een beetje aan de druk te hebben ontworsteld, toen Thomas met een
verwoestend tussenschaakje de stelling ineen deed storten. Achteraf bleek dat de enige verliespartij. Niet dat
het allemaal verder heel soepel ging. De mensen die hebben gekeken moeten op verschillende momenten geen
cent meer hebben gegeven voor de kansen van Mark, maar steeds bleef hij naar compensatie zoeken en
tegenkansen creëren. En steeds sleepte hij er een remise of in een aantal gevallen meer uit. In de laatste ronde
moest Mark wel winnen om bij de top 4 te eindigen. De opening mislukte een beetje en stukje bij beetje kwam
hij minder te staan. Dan nog maar een pion op de h-lijn offeren en kijken of daar nog wat te halen valt. En ja
hoor, kleine matdreiging die simpel te verdedigen leek, maar dan een pionnetje naar voren en .... oeps.... nog
een matdreiging en een toren die opeens instaat... en daarmee eindigde Mark op de 3e plek en kreeg hij een
uitnodiging voor de eerste knock-out ronde van het NK op 15 16 en 17 oktober in Hoogeveen. Het was voor de
kijkers al spannend, laat staan voor de spelers. Op het komende NK moet Mark 2 partijen spelen tegen GM
Hugo Ten Hertog (ELO 2519), één op vrijdag en één op zaterdag. Als het dan nog gelijk staat, dan volgt nog
een tiebreak. Mocht Mark deze ronde doorkomen, dan wacht in de volgende ronde (wéér Knock Out) GM Eric
van den Doel. Einduitslag van het kwalificatie toernooi:

Clubgenoot in gevecht voor een plek in het NK
Published: Friday, 24 September 2021 21:34 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 171
Heeft u nog wat uurtjes over in het weekend van de 25e en 26e? Mark speelt voor de RSB om een plek in het
komende NK in Hoogeveen en u kunt alles volgen. Hoe zit dat? Het komende NK krijgt de vorm van een knockout toernooi dat begint met 16 deelnemers. De eerste 12 zijn inmiddels bepaald, er zijn echter nog 4 plaatsen
beschikbaar. Die worden verdeeld in een toernooi over 12 ronden waarvoor elke regionale bond een speler
mocht afvaardigen. Voor de RSB maakt onze Mark daar zijn opwachting. Het wordt een gesloten toernooi van
11 ronden met partijen van 15 min + 5 seconden per zet per persoon. Zaterdag worden de eerste 6 ronden
gespeeld vanaf 11:00 uur en op zondag volgen de laatste 5 ronden. In dit supersterke toernooi is Mark 5e
geplaatst met 2385, maar veel zegt dat niet, want nummer 10 heeft nog altijd 2335. De verrichtingen van Mark
zijn gedurende het gehele toernooi te volgen via
https://www.schaken.nl/deloitte-nk-schaken/nieuws/plaatsingstoernooi-deloitte-nk-schaken Vandaar wordt u
doorgestuurd naar een site waarop alle partijen live te volgen zijn. Ik weet wel waar ik mijn weekend aan ga
besteden.... volgt u het ook?
Adri Timmermans

5. MEDIA / Diversen
SENIOREN 50+ LID KNSB

SCD is bezig om in kaart te brengen hoeveel leden inmiddels 50+ jaar lid zijn (div. verenigingen) van de KNSB.

Conchita in het zonnetje op de ALV
Published: Friday, 10 September 2021 17:42 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 115
Vlak voor de pauze afgelopen dinsdag tijdens de ALV in de
Sportboulevard werden de leden getrakteerd op het 'moment
suprême' voor voorzitter Arend. Hij mocht wederom Conchita
Dwars in het zonnetje zetten, nu met het uitreiken van de
gouden KNSB speld na 50 jaar lidmaatschap. Net als Wout
Boer bij Sliedrecht is Conchita altijd de club trouw gebleven,
ook al is ze wel eens 'dubbellid' geweest in haar 'fanatieke'
jaren, o.a. bij diezelfde SV Sliedrecht...

BIBLIOTHEEK NIEUWS
Na het overlijden van Koos Abee is zijn
behoorlijk grote schaak boeken verzameling terecht gekomen
bij Henk Timmermans. Na flink wat uitzoekwerk heeft
Bibliothecaris Ton 4 dozen vol bij de Crabbehoeve in het Atelier
gezet. Nu we weer open mogen is het plan om een betere
sortering te maken, waarbij de grote vraag is wie er nog
interesse heeft in schaakboeken.
Met name de vele Duitse en zelfs Russische boeken zullen toch
wel ergens ‘gedumpt’ moeten gaan worden i.v.m. onze ruimte.
WIE HEEFT IDEEEN HIEROVER EN WIL MEEHELPEN? GRAAG!
Alvast bedankt, Ton Slagboom – Adjunct (‘manus van alles’).

Afscheid Mascha Crabbehoeve
Published: Saturday, 28 August 2021 12:27 | Written by Ton
Slagboom | Print | Email | Hits: 133

Gisteren vrijdag 27 Augustus mochten bestuursleden Henk
Timmermans en Ton Slagboom aanwezig zijn bij het afscheid van
Mascha op de Crabbehoeve. Daar vertoeft SCD inmiddels alweer
ruim 6 jaar. Ter opfrissing van het geheugen onderstaande quote in Digiblad 4 uit Juli 2015 (pdf links website te
vinden) van erelid en toenmalig voorzitter Gert Zwartjes:
"Ons schaakseizoen 2014/2015 zit er weer op. Het is een roerig jaar geweest, maar dankzij de inzet van alle
leden van het bestuur konden we ook dit seizoen weer positief afsluiten. Ons onderkomen bij Jubal hebben we
inmiddels verruild voor de gastvrije en gezellige Crabbehoeve. Hier werden we, 2 weken voor het einde van dit
schaakseizoen, zeer warm ontvangen door Mascha en Cees. Dankzij hun inzet en gastheerschap konden we
hier op een leuke en ontspannen manier onze vrije ronde doorbrengen"
Na het overhandigen van een presentje door Henk en Ton aan Mascha (handgemaakt schaaksetje “Yvonne”,
Dordtse etalage, Vleeshouwerstraat 82) en ondertussen genietend van de overheerlijke Crabbehoeve
versnaperingen, werd er in het zomerzonnetje door jong en oud vrolijk geschaakt op het grote bord:

Schaakclub Dordrecht actief op het Internet, in Dordrecht en in den lande

Sponsoractie SCD eindsprint
Published:
Saturday, 30
October 2021 Ton
Slagboom |Hits: 63
Schaakclub
Dordrecht scoort
goed in de lopende
Sponsoractie van
de "+" en dat niet
alleen door de
clubleden, maar
ook vanwege
bijdragen van een
behoorlijke club
'Vrienden van
Schaakclub
Dordrecht'. Dank
daarvoor. De
komende 2 weken is de eindsprint, wat schakers wel
gewend in het eindspel.. Erg leuk om te zien is dat op het sponsorpunt linksonder een schaakpaard is afgebeeld.

De schaaksport in 'Chess-City' Dordrecht floreert blijkbaar !

Wijkschaak in het Vogelnest e.a.
In het Vogelnest op het Vogelplein is, mede door de
inspanningen van Ifor Schrauwen, een schaaktafel
geplaatst waar vooral de jeugdigen uit de wijk een
potje kunnen doen wanneer ze zin hebben. Op RTV
Dordrecht (ook te vinden via Youtube) is een leuk
filmpje en interview met de heuse Barista te zien.
Het initiatief borduurt voort op het uitrollen van
allerlei schaakplekken in ‘Chess-City’ Dordrecht.
Buiten is het totaal aantal plekken op 5 gekomen
(Bibliotheek, De Waag, Crabbehoeve & tafels op
Bieshof Stadspolders en Theetuin Sterrenburg).
Uitbreiding lijkt er te komen, mogelijk op een mooie
plek als het Groothoofd of ooit op het Vrieseplein.
Binnen is het meeste succes in Sterrenburg bij het
Tuinhuis op woensdagmorgen en in het Open Hof
op Dinsdagmiddag. Uiteraard heeft dit ook lang stil
gelegen vanwege de crisis, wat ook geldt voor
andere mogelijke schaakplekken. Hopelijk zal snel
weer fysiek de mogelijkheid er zijn om de wijken te
bezoeken, zoals bijv. een evt. start bij het Waterwiel
in Wielwijk en hopelijke doorstarts in Dubbeldam en
in het Polderwiel Stadspolders op Dinsdagmiddag.

<Foto Ton Slagboom & Fokko v.der Straaten (RTV)

SCD 135 jaar in 2023 ---- 10 tal historische data

1922 Pank Hoogendoorn
1978 Conchita Dwars

1928 Hans Wertheim
1967 /1997 Leo Jansen

(Hans Berrevoets)

1957 Henk van Donk
2021 Mark Timmermans

UITKIJKEN NAAR 2023 …
Zoals bovenstaand al aangeeft is het nog nauwelijks een jaartje voor ons
volgende lustrum. Uiteraard zijn daarbij de ideeën van de leden daarover
broodnodig. We denken nog met veel plezier terug aan het vorige,
waarbij de Commissie met Otto van Haren en Victor Koppelaar een
geslaagde feestzaterdag (met o.a. een Pubquiz, wethouder Rinette
Reynvaan en een Italiaans buffet) organiseerden in onze Crabbehoeve.
VARNA (Bulgarije)
Verder in het jaar staat nog steeds het bezoek aan zusterstad Varna op
de rol. De contacten met onze Bulgaarse vrienden en met Nienke Blaauw
van Stichting Stedenband Varna zijn in Coronatijd heel hartelijk gebleven.
Gezien de voorbereidingstijd, het weer en uiteraard de uitloop van Covid
mikken we vooralsnog op enkele dagen in Mei. Ter opfrissing hiernaast
het unieke aantal van liefst 21 clubleden wat toen mee wilde gaan naar
Varna aan de Zwarte Zee, per vliegtuig met 2 overnachtingen ==➔:
MAX EUWE – Foto in AMERICAIN ?!
Historicus Hans Berrevoets heeft in November (Dordrecht.net) aandacht
voor het bezoek van Max Euwe aan Dordrecht in 1936. De plek van de
foto is in Café Americain, wat nu nog steeds bestaat in / bij de Centrale
Bibliotheek. Wat zou het mooi zijn als die schaakfoto daar zou komen !!
Schaakclub Dordrecht gaat zijn best daarvoor zeker doen komende jaar.
Schaken Dr. Max Euwe te Dordrecht
het Vaderland februari 1936)
“De wereldkampioen schaken, dr.
Max Euwe, is Zaterdagavond te
Dordrecht de gast geweest van de
twee plaatselijke vereenigingen, de
Dordrechtsche Schaakvereniging en
0.D.I. Hij heeft daar voor een zeer
talrijk publiek een beschouwing
gegeven over verschillende
tactische ogenblikken uit zijn strijd
tegen Aljechin en ging vooral In op
de 7 e en 26e partij, welke eerste
door hem werd verloren, doch die
hij , zooals hij aantoonde, remise
had kunnen spelen, terwijl hij de
laatste op schitterende wijle won.
Verder gaf hij nog een korte
uiteenzetting van de 14e partij.

verslag :

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Varna 2020
Mark Timmermans
Rik de Wilde
Lennard den Boer
Jacques Hennekes
Roland van Keeken
Sander Vogelesang
Iwahn Apon
Jan Willem Versloot
Marcel Pluymert
Victor Koppelaar
Wim Jongeneel
Ton Slagboom
Adri Timmermans
Wouter de Bruin
John van de Laar
Johan van de Griend
Henk Timmermans
Otto van Haren
Anton de Maertelaere
Teus Slotboom
Mari Pulles
SC Dordrecht ELO:

ELO
2391
2179
2119
2044
2033
1946
1938
1911
1908
1890
1846
1842
1824
1815
1798
1747
1747
1641
1580
1557
1500
1869

Voor den aanvang van zijn causerie
had dr. Euwe een spontane
huldiging In ontvangst te nemen.
Namens het daartoe gevormde
comité bracht de heer K. J. Lotsy
den wereldkampioen hulde voor de groote sportiviteit, die hij in den wedstrijd aan den dag heelt gelegd. Hij memoreerde de
groote belangstelling die In alle lagen der bevolking heerschte en zei dat de sport mannen als dr. Euwe broodnodig heeft
Ten slotte bood de heer Lotsy een fraaie ets van den Dordtschen dom aan, terwijl voorts mevrouw Euwe bloemen werden
geoffreerd.
Aan het einde van de bijzonder belangwekkende beschouwingen, die bij de aanwezigen groot enthousiasme verwekten,
heelt de burgemeester van Dordrecht, de heer F. L. de Gaay Fortman, nog woorden van hulde en bewondering gesproken.
waarbij hij er de aandacht op vestigde, dat juist door de fraaie prestatie van dr. Euwe de belangstelling voor de schaaksport
in Nederland een hoge vlucht heeft genomen”.

BLUNDERS IN DE MEDIA (Koning / Koningin wissel ‘favoriet’)

Ref.:

De Simpsons strip serie

Deze is wel goed :Lewis chess set uit Britse TV serie:

Voor het
archief laat
SCD nog
enkele bladen
printen; dat
gebeurd nu
bij Druk &
Print in
Sliedrecht.
Kwaliteit is
uitstekend
tegen een
redelijke prijs

Boven: Open Hof Dinsdagmiddag

Beneden: Schaaktafel Bieshof (Chris & Francijna)

