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Bestuur SCD 

 

Arend van Grootheest – voorzitter 

Erwin van Wingerden   - secretaris                            

Ben Sitton    - penningmeester  

Henk Timmermans   - wedstrijdleider intern 

Lennard den Boer   - wedstrijdleider extern  

Ton Slagboom   - adjunct  

    

 

Andere sleutelfuncties: 

 

Martijn Rijneveen   - jeugd coördinator 

Wouter de Bruin          - pentachess, ict 

John v.d. Laar    - wedstrijdleider 

Anton de Maertelaere  - wedstrijdleider 

Adri Timmermans   - webmaster 

 

ERELEDEN: ADRI TIMMERMANS & GERT ZWARTJES 
 

Teamcaptains: KNSB-1: Adri Timmermans        

RSB-1: John v.d. Laar, 2.? 3. Anton de Maertelaere. 

 

Onze vereniging heeft op dit moment ca. 90 leden, waarvan 60 

senior leden en ca. 30 jeugd leden. Zij behoort daarmee tot een 

van de grootste verenigingen van de Rotterdamse Schaakbond. 
 
Inhoudsopgave 
 
0. Voorzitter / Simultaan Mark Timmermans                       ….blz.   3-4 
1. Interne Competitie (Lennard kampioen)             ….blz.   5-8 
2. Externe Competitie (D1 Kampioen )     … blz.   9-21 
3. Jeugd                                  … blz.   22 
4. Toernooien (Polen, Vlissingen, R’dam, Sliedrecht)          … blz.  23-26 
5. Media  (Crabbehoeve, Via Cultura, De Waag)                  … blz.  27-28 

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

Schaakclub Dordrecht 

 

Crabbehoeve, van Karnebeekstraat 2, 

Dordrecht   Tel. 078 – 7633082 

 
Jeugd 18.30 – 19.30 uur / Senioren 20.00 uur (>19.30) 

 
06-20077088 

 

www.schaakclub-dordrecht.nl 

 
06-28791845 
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Vol goede moed gaan we een nieuw schaakseizoen in!                 Arend van Grootheest 
 
De afgelopen maanden hebben geleerd dat de opkomst bij de club op dinsdagavonden weer toe is genomen. 

Zeker bij de jeugd zien we een sterke belangstelling voor de schaaksport. Een viertal jeugdleden is zelfs 

toegetreden tot de seniorencompetitie, een mooie ontwikkeling! 
 

De effecten van de pandemie lijken tot nu toe beter beheersbaar. We verwachten wel dat deze ziekte zal blijven 
bestaan maar lezen ook dat laatste varianten minder schadelijk zijn. Tegelijk wordt aanbevolen de nodige 

maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Het najaar zal moeten blijken of we gezamenlijk 
beter bestand zijn tegen de nadelige gevolgen. In Nederland zijn de mondkapjes grotendeels uit het straatbeeld 

verdwenen maar dat is in andere delen van de wereld nog zeker niet het geval. Het bestuur zal de 

ontwikkelingen blijven volgen, laat zich hierbij graag adviseren en volgt hierbij net als de afgelopen jaren de 
richtlijnen van NOC-NSF en de schaakbonden. 

 
We gaan dit seizoen weer een volwaardige interne competitie opstarten. Wellicht ook weer met een kleine 

kroongroep. Ook zijn er voldoende spelers bereid om deel te nemen aan de KNSB- en RSB- competities. 

Thuiswedstrijden zijn op zaterdag en dinsdag. 
 

Onze speellocatie blijft vooralsnog de Crabbehoeve. We hebben wel begrip voor de situatie waarin het bestuur 
en de vrijwilligers van de Crabbehoeve verkeren. Er is onzekerheid over de verlenging van het huurcontract 

tussen Crabbehoeve en de gemeente. Dit is recent in het nieuws geweest. Wij zijn als club blij dat we in ieder 

geval weer een jaar van hun gastvrijheid mogen genieten. Twee zaken zijn wij met Crabbehoeve 
overeengekomen: 

1. De huurprijs zal aangepast worden met ruim 10% vanwege gestegen kosten. 
2. De schaakclub levert tijdens de clubavonden vanaf 19.30 u. een vrijwilliger die meehelpt met de bar en 

ook het pand samen afsluit. We maken hiervoor een rooster en hopen/verwachten dat voldoende leden 
hier hun bijdrage aan willen/kunnen leveren.  We hebben per competitie 13 ronden. Streven is om een 

pool met minimaal 13 barvrijwilligers te vormen. 

 
Ook staat er komend jaar weer een jubileum gepland. De schaakclub bestaat dan maar liefst 135 jaar. Het 

bestuur zoekt één of twee leden die mee willen doen/denken hoe we dit jubileum op een passende wijze 
kunnen vieren. Heeft u interesse, meldt dit dan graag aan het bestuur. 

 

Ik hoop u op de ledenvergadering allen te ontmoeten en zie uit naar een levendig schaakseizoen. 
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Timmermans 

 

=>lees verder  



Prachtige (simultaan) avond 
Published: Thursday, 30 June 2022 14:38 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 14 

Afgelopen dinsdagavond was alweer de slotavond van een bewogen seizoen met de traditionele simultaans voor 

de jeugd en senioren. In totaal ruim 60 (!) aanwezigen beleefden een prachtige avond of het nu was als 
deelnemer (liefst 41), simultaangever (hartelijk dank Ben en Mark), snelschaker, barvrijwilliger, bestuurder, 

erelid, ouder of gewoon belangstellende. Door de grote opkomst werden de simultaans binnen gehouden en kon 

de rest zich buiten verpozen. Daar werd de uitstekende stemming mede verhoogd door het mooie zomerweer 

met uiteraard de consumpties en de regelmatig langskomende hapjes...   

Binnen probeerden eerst de jeugdigen (de jongste 7 jaar!) om Ben Sitton te verschalken en daarna 18 
senioren (met Dick Nugteren als nestor: ruim 90 !) hetzelfde tegen IM Mark Timmermans. Het 

lukte niemand om de beide matadors een punt af te snoepen. Ben flitste in 1,5 uur langs de 23 borden en 

behaalde een onovertroffen 100% score. Zijn laatste tegenstander Bastiaan Visser maakte het hem nog het 
moeilijkst en had waarschijnlijk zelfs een iets betere stelling weten te verkrijgen. Hij weet inmiddels dat je 

remise mag aanbieden tijdens de simultaan, of Ben dat zou hebben aangenomen...?! 

Mark bleek weer eens in topvorm. Ondanks behoorlijk zware tegenstand van o.a. 1e team spelers Jacques en 

Rik stond er uiteindelijk 16,5 uit 18 op het scorebord ofwel een eclatante 92%. Slechts Jan Willem 
Versloot, Xander van Doorn en de al genoemde Jacques Hennekes konden een mooie remise laten 

aantekenen. Na het uitreiken van het bekende bierpakket door voorzitter Arend kon de 'after-party' beginnen.. 

Namens de organisatie Wouter, Martijn, Rick (jeugd), IWL Henk, fotograaf Adri allen hartelijk dank en tot ziens 

na de zomervakantie, adjunct Ton Slagboom 

 

   * Alle uitslagen genoteerd door Wouter & Ton             * De 2 matadoren vrienden konden het goed vinden.. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/778-prachtige-simultaan-avond
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/778-prachtige-simultaan-avond?tmpl=component&print=1&layout=default
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1.Interne Competitie                                   IWL Henk Timmermans 

De zogenoemde 11-ronden durende Herfstcompetitie startte met drie groepen even sterke spelers/speelster. Na 

9 ronden werd het schaakleven platgelegd door de corona-perikelen. 
Ben Sitton, Victor van Blommestein en Ton Hobé hadden zich op dat moment naar de toppen van de drie w/v-

lijsten gespeeld. Na verloop van een aantal weken werd het schaakleven wederom opgestart. Op dat moment 
hadden we nog 18 mogelijke clubavonden. Er is toen gekozen nog een tweetal competities van negen ronden te 

spelen, te weten Voorjaarscompetitie 1 en Voorjaarscompetitie2. De winnaars van die w/v-competities zijn 

respectievelijk Hans Schreuder en Jacques Hennekes. Het snelschaken én het rapidschaken is er dus bij in 
geschoten… 

Al met al zijn er dus nog 27 clubavonden geweest waarop geschaakt heeft kunnen worden. 
Ook het vermelden waard is het inwilligen van het verzoek van jeugdleider Wouter de Bruin, om de jeugdleden 

Matthijs van der Velden, Ramy Zuhahairy al, Bastiaan Visser én Bjorn Mol mee te laten spelen in de laatste drie 

ronden van de Voorjaarscompetitie 2. 
Aan de hand van de resultaten van de drie competities wordt er een eindranglijst samengesteld. De nummer 

één van deze lijst is Lennard den Boer. Hij is dus de nieuwe Clubkampioen van Schaakclub Dordrecht. Nummer 
twee op diezelfde lijst is. Jacques Hennekes en de nummer drie is Piet Pluijmert. 

Meer informatie kunt u lezen in het onlangs verschenen of binnenkort te verschijnen Digiblad van de club. 

Ook wil ik broer Adri bedanken voor de nodige hulp bij de indeling en de verwerking van uitslagen! 

Henk Timmermans 

Interne competitie weer opgestart / De kop is er af 
Published: Wednesday, 23 February 2022 22:05 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 224 

Geacht clublid, Andere tijden zijn weer aangebroken, het clubschaken kan weer enigszins hervat worden! Voor 

dit schaakseizoen resten er nog negentien dinsdagavonden. Dinsdag 22 februari willen we starten met Ronde 
1 van de Eerste Voorjaars Competitie (EVJC). Deze competitie telt negen ronden. Daarna, op dinsdag 26 april 

2022 starten we met Ronde 1 van de Tweede Voorjaars Competitie. Deze competitie telt ook negen ronden. U 
merkt dat we het rapid- en snelschaken dit seizoen verder achterwege laten. Vele schakers hebben zich daar de 

afgelopen periode toch al, min of meer noodgedwongen, mee bezig gehouden.  

Schaakzon breekt door 
Published: Monday, 24 January 2022 21:34 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 246 

Morgenavond weet heel Nederland meer en zien ook wij uit naar een 'ouderwetse' dinsdagavond in de 
Crabbehoeve. Woensdagavond is er Online Chess, Wouter de Bruin zal om 20.00 uur exact het startschot op 

Lichess geven. De activiteiten van Schaakclub Dordrecht zijn in de Dordtse Media en Via Cultura / RTV 

Dordrecht niet onopgemerkt gebleven. Tot slot hieronder een samenvatting van het nieuwe Digiblad 17. 

Uiteraard is er een IM van de in November overleden erelid Leo Jansen. Voorzitter Arend v. Grootheest blikt 

toch weer hoopvol de toekomst in. Interne wedstrijdleider Henk Timmermans presenteert alle cijfers, rangen 
en standen van de afgesloten Najaar competitie en de ruim 80 gespeelde Online Competities worden in een 

totaal overzicht gepresenteerd, met Jacques Hennekes als absolute Grootvorst. Externe wedstrijden waren er 
ook nog. Externe wedstrijdleider Lennard den Boer, Anton de Maertelaere en John van de Laar geven 

daar een goed beeld van. Adri Timmermans doet uitgebreid deskundig verslag van de unieke verrichtingen 

van zoon IM Mark Timmermans op het Nederlands Kampioenschap. Hans Berrevoets verzorgd, zoals 

gebruikelijk, weer enkele historische feiten onderweg naar het 135 jarig bestaan met o.a. 'Max Euwe in Dordt'. 

Ondanks de Corona perikelen zijn er toch nog verrassend veel activiteiten in de Dordtse wijken, Internet en veel 
merkwaardigheden/blunders in de media. Ton Slagboom vraagt de leden om ideeën, voorstellen etc. voor de 

Bibliotheek, Senioren 50+ speldjes en alvast in 2023 het jubileum en mogelijk Varna. 

De zon gaat weer schijnen.... 
Published: Wednesday, 19 January 2022 18:33 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 230 

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 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/759-interne-competitie-weer-opgestart-2
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https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=c3bbe8b6b4500710a07cd398da18d521edbb7cf7


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 is het 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 Henk 
Timmermans | Print | Email | Hits: 214 

Dankzij het heropenen van de sport mogen we a.s. Dinsdag 18 
Januari weer schaken op de Crabbehoeve, met de dan nog 

geldende restricties. Hier het schrijven van onze IWL. Veel 

schaakplezier allen & houdt het gezond ! 

Door de aangekondigde versoepelingen  is het voor onze leden 
weer mogelijk om te schaken in De Crabbehoeve en dus is vanaf 

aanstaande dinsdag 18 januari 2022. 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. Het bestuur kijkt uit naar jullie 

komst en hoopt jullie in grote getale te zien de aankomende weken.                                                          

Namens het bestuur van Schaakclub Dordrecht, Met vriendelijke groet, Henk Timmermans 

Internet-chess op woensdagavond lijkt aan te slaan 
Published: Thursday, 27 January 2022 16:28 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | 308 

Hans Berrevoets heeft vandaag onderstaand mooie stuk op Dordrecht.net gezet, met dank: 

De verplaatsing van de internet chess competitie - in team schaakclub Dordrecht van de dinsdag- naar de 

woensdagavond op LI CHESS lijkt aan te slaan. Het aantal deelnemers ging, na weken van wegzakken van de 
competitie op de dinsdagavond, omhoog naar tien. Het bestuur van schaakclub Dordrecht heeft de leden actief 

gewezen op de dubbelslag, die de vereniging de leden aanbiedt: Op dinsdagavond is er weer de gewone 

clubavond. Op de woensdag kunnen de schaakspieren los gemaakt worden via internet. 

Bij schaakclub Dordrecht jagen met name de bestuursleden Henk Timmermans en Ton Slagboom de doorstart 

aan. Ton Slagboom beschouwt, als Pr-man, de competitie op internet als een ,,waardevol extra mogelijkheid om 
te kunnen schaken in vertrouwde en vriendschappelijke sfeer. We hebben de woensdagavond gekozen, want 

geen enkele vereniging in de regio speelt op deze avond".  Slagboom noemt nog steeds de normale clubavond 
de kurk waar de vereniging op drijft. ,,Het is alleen nog de sluiting van zoveel maanden voor de schaaksport van 

belang, dat we op een nieuwe wijze ook via internet contact kunnen hebben. In de chatruimte is er op gepaste 

wijze ook een dialoog". Lees verder voor de eindstand van deze superspannende aflevering: 

Gisteravond werd een nek-aan-nek race tussen drie spelers met uiteindelijk na twee uur spelen als 

eindstand: Jacques Hennekes (25 punten), Iwahn Apon (24) en Wouter de Bruin (24). Allen scoorden 

liefst een TPR van 2200+, waarbij Iwahn zelfs een formidabele 7 uit 8 neerzette. 
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De deelnemers kwamen van vier clubs, met Dordrecht als hofleverancier. Het verrassende was, dat na twee 

rondes Twello-speler Gerard Bons even de gele trui droeg. Hij won in zijn eerste partij van zijn favoriete Dordtse 
tegenstander Kees van 't Hoff en won ook de tweede partij van de avond tegen Hans Berrevoets. Later moest 

Gerard twee keer het hoofd buigen voor Kees van 't Hoff. 

Hij werd echter snel afgelost door Wouter de Bruin, die de gehele avond van voren mee deed in de 

schaakkoers.  Wouter zou in de tour taal de groene trui zo verdienen en hij versloeg ook Sjaak Hennekes in zijn 

eerste partij. Het bergklassement ging dan naar Iwahn Apon, die met een zwaarder verzet speelde door vaak 
minder tijd te nemen. De hoofdlijn is echter dat de competitie volgens een vast tempo wordt verdeeld: vijf 

minuten ppp en drie seconden per zet. 

SCD Online Leden 
Published: Sunday, 12 December 2021 12:53 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 288 

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 

Timmermans: 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 | Print | Email | Hits: 256 

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 Dordtse schaaklegende 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 | Print | Email | Hits: 281 

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  Frankrijk 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! 

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. 
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n SCD INTERN 2021 / 2022 CP P N % CP P N VJ2 P N VJ1 P N NJ

1 Boer, L. den (Lennard) 11,5 15 77% 2196 5 6 83% 3,5 5 70% 3 4 75%

2 Hennekes, J. (Jacques) 14 19 74% 2162 6 7 86% 3,5 5 70% 4,5 7 64%

3 Pluymert, P.W. (Piet) 15 23 65% 2034 5 8 63% 5 7 71% 5 8 63%

4 Sitton, B. (Ben) 12 22 55% 1936 4 7 57% 2,5 7 36% 5,5 8 69%

5 Koppelaar, V. (Victor) 6,5 15 43% 1912 3 6 50% 2 4 50% 1,5 5 30%

6 Jong, J. de (Joop) 5 10 50% 1909 2,5 5 50% 2,5 5 50%

7 Versloot, J.W. (Jan Willem) 11 19 58% 1888 1,5 5 30% 5 7 71% 4,5 7 64%

8 Griend, J. van de (Johan) 14,5 27 54% 1865 5 9 56% 5 9 56% 4,5 9 50%

9 Blommestein, V. van (Victor) 7 16 44% 1837 1,5 5 30% 1,5 5 30% 4 6 67%

10 Bruin, W.J. de (Wouter) 13,5 26 52% 1835 4,5 9 50% 5,5 9 61% 3,5 8 44%

11 Berrevoets, H. (Hans) 7 12 58% 1828 3 6 50% 4 6 67%

12 Geus, T. de (Timon) 10 17 59% 1807 3,5 5 70% 3 5 60% 3,5 7 50%

13 Oliemans, C. (Cor) 1 5 20% 1804 0 2 0% 1 3 33%

14 Timmermans, A.L. (Adri) 4,5 10 45% 1792 2 3 67% 2,5 6 42% 0 1 0%

15 Dwars, C. (Conchita) 11 22 50% 1788 2,5 5 50% 4,5 9 50% 4 8 50%

16 Laar, J.C.A. van de (John) 8,5 18 47% 1785 2,5 5 50% 3,5 7 50% 2,5 6 42%

17 Jiskoot, Th.E. (Theo) 7,5 17 44% 1774 2 6 33% 1,5 5 30% 4 6 67%

18 Boer, M.F. den (Marcel) 3,5 9 39% 1767 2 5 40% 1,5 4 38%

19 Veen, M van der (Michiel) 9,5 18 53% 1739 5,5 8 69% 2 6 33% 2 4 50%

20 Noort, W. van (Wim) 6 10 60% 1714 3,5 6 58% 2,5 4 63%

21 Hobe, T. (Ton) 12,5 20 63% 1709 5,5 8 69% 1,5 5 30% 5,5 7 79%

22 Pluymert, M. (Marcel) 5,5 12 46% 1689 2 4 50% 3,5 8 44%

23 Heeren, A. van (Arie) 6,5 16 41% 1673 2 6 33% 1 4 25% 3,5 6 58%

24 Schreuder, P.J. (Hans) 11,5 22 52% 1670 3,5 9 39% 4 5 80% 4 8 50%

25 Hoff, C.D. van 't (Kees) 4,5 10 45% 1635 2,5 5 50% 2 5 40%

26 Rijneveen, M. (Martijn) 6 12 50% 1632 1,5 6 25% 3 4 75% 1,5 2 75%

27 Maertelaere, A. de (Anton) 11 17 65% 1626 4,5 5 90% 2 3 67% 4,5 9 50%

28 Verhaar, N. (Niels) 10,5 17 62% 1620 3 5 60% 3 5 60% 4,5 7 64%

29 Zwartjes, G. (Gert) 9 16 56% 1570 3 6 50% 3,5 6 58% 2,5 4 63%

30 Wingerden, E. van (Erwin) 6 10 60% 1565 2 4 50% 3 5 60% 1 1 100%

31 Grootheest, A. van (Arend) 9,5 21 45% 1536 2 6 33% 4 7 57% 3,5 8 44%

32 Groot, B.D. (Dick) 10 20 50% 1497 3 6 50% 4 9 44% 3 5 60%

33 Landsmeer, P. (Paul) 12,5 25 50% 1486 5 9 56% 4,5 7 64% 3 9 33%

34 Nugteren, D. (Dick) 14 26 54% 1462 5 9 56% 6 8 75% 3 9 33%

35 Bonninga, A. (Anko) 3 6 50% 1458 3 6 50%

36 Maciejowski, P. (Piotr) 3 8 38% 1440 3 7 43% 0 1 0%

37 Slotboom, T. (Teus) 7 16 44% 1434 0 3 0% 3,5 6 58% 3,5 7 50%

38 Monster, H. (Henk) 3 5 60% 1429 3 5 60%

39 Jadoenath, R. (Ramesh) 9 17 53% 1406 2 4 50% 2,5 4 63% 4,5 9 50%

40 Kraaij, J. (Johan) 5 6 83% 1394 1 2 50% 4 4 100%

41 Dubbeld, J. (Joran) 9,5 23 41% 1387 5 9 56% 2,5 7 36% 2 7 29%

42 Vliet, W. van (Wim) 10 18 56% 1325 3,5 6 58% 2 5 40% 4,5 7 64%

43 Fafie, P. (Peter) 11,5 20 58% 1305 2,5 6 42% 4,5 8 56% 4,5 6 75%

44 Velde (j), M. van der (Matthijs) 2,5 3 83% 1264 2,5 3 83%

45 Boersma, J. A. (Hans) 10,5 25 42% 1245 4,5 9 50% 4,5 9 50% 1,5 7 21%

46 Vries, E. de (Edward) 11 21 52% 1238 3,5 7 50% 2,5 6 42% 5 8 63%

47 Bouwmeester, P. (Tim) 4,5 12 38% 1202 0 1 0% 2 6 33% 2,5 5 50%

48 Zuhairy al (j), R. (Ramy) 2,5 3 83% 1159 2,5 3 83%

49 Poort, L. (Lennahrt) 6 17 35% 1053 4 8 50% 1 4 25% 1 5 20%

50 Visser (j), B. (Bastiaan) 1 4 25% 1012 0 3 0% 1 1 100%

51 Bruin, T. de (Tim) 3 11 27% 975 3 9 33% 0 2 0%

52 Reijenga, J. (Jan) 7 26 27% 929 2 9 22% 3 9 33% 2 8 25%

53 Mol (j), B. (Bjorn) 1 3 33% 897 1 3 33%

418 818 51% 1571 149 298 50% 125 243 51% 144 277 52%



2.Externe Competitie                                   EWL Lennard den Boer 

Seizoen 2021 – 2022 kan de geschiedenisboeken in als een bijzonder jaar voor extern schakend Nederland. Het 

voelde door de effecten van corona en de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid als een tussenjaar of 
misschien wel een opstartjaar. In de RSB werden minder wedstrijden gespeeld en in de KNSB werden 

wedstrijden uitgesteld om zo toch een volledig programma te kunnen draaien. 
 

Niet gek is dat veel clubs te maken hadden met 

spelers die even de kat uit de boom wilden kijken. 
Dit gold tevens voor onze vereniging. Het aantal 

externe teams werd ingekrompen en binnen de 
teams leek het aantal afzeggingen voor 

teamwedstrijden hoger dan ooit. Desondanks 

waren de resultaten van onze teams, mede door de 
invallers, uitstekend te noemen. Opvallend was wel 

dat het eerste team van de RSB voor 5 wedstrijden 
maar liefst 20 verschillende spelers heeft gebruikt. 

Hulde voor de bereidheid van leden om in te vallen 

op het moment dat dit hard nodig was. 
 

Het eerste team KNSB wist zich al vroeg te 
handhaven in de tweede klasse. Het eerste team 

RSB wist zelfs kampioen te worden van zijn klasse. 
Dit terwijl het tweede en derde team van de RSB 

zich wisten te handhaven. Een smet op dit seizoen 

was wel dat we genoodzaakt waren om het tweede 
team van de KNSB terug te trekken. Het bleek in 

dit seizoen niet mogelijk om zowel het eerste als 
het tweede team in de KNSB volledig te bezetten. 

 

Vooruitblikkend op het komende seizoen hoop ik 
natuurlijk dat we weer ‘gewoon’ kunnen schaken 

zonder maatregelen van de overheid. Daar zijn we 
wel aan toe na een wat rommelig extern seizoen. 

Het is in ieder geval erg bemoedigend om te zien 
dat meer mensen weer extern willen spelen en dat 

de teamleiders terug kunnen vallen op een grote 

groep mensen die bereid zijn om in te vallen. 
                                                                                      Overzicht gespeelde externe partijen (Ton Slagboom) 
 

Veel plezier en succes voor het komende seizoen.                                                             Lennard den Boer 
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KNSB (D1)                                                             TC Adri Timmermans 

 

D1 verliest in laatste ronde van Schaakmat Westland 1 
Published: Monday, 13 June 2022 19:41 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 133 

De vierde ronde van de KNSB competitie was voor ons eerste uitgesteld van eind november vorig jaar tot 11 juni 

dit jaar. Het uitstel heeft ons geen goed gedaan. Na een goede start werd alsnog met 3.5-4.5 verloren. Voor 

geen van de teams stond er nog wat anders op het spel dan wat schamele ELO-puntjes. 

Even een snel verslag van de wedstrijd en dan nog wat terugblikken op het hele jaar. We begonnen aan de 

wedstrijd met een 1-0 voorsprong omdat Schaakmat met 7 personen achter de borden plaatsnam. Dat het nu 
juist Roland trof om, zonder te spelen, een punt bijgeschreven te krijgen was bijzonder zuur. Hij komt uit 

Utrecht om zijn potjes voor ons te spelen....jammer. 

Omdat ik zelf ook dit keer achter een bord plaatsnam om met een compleet team te verschijnen, had ik erg 

weinig tijd en aandacht voor de andere partijen. Het scoreverloop was in ieder geval gunstig. Om een uurtje of 

4 stond een 3.0-0.0 op het scorebord na overwinningen van Lennard op bord 1 en Mark op bord 3.  

Jacques had, geheel volgens de verwachtingen, weer een razend gecompliceerde stelling op het bord. Kil 

rekenend was het ongetwijfeld beter voor wit (Jacques), maar als toeschouwer is het toch wel ernstig 
billenknijpen. Een klein rekenfoutje en het kan zomaar helemaal uit zijn. Jacques had nog relatief veel tijd 

terwijl zijn tegenstander steeds in de laatste minuut zat, dus wij rekenden al wel een beetje met een 4e punt. 

Op de onderste vier borden stonden wat moeilijkere stellingen, maar daar verwachtten we toch wel minstens 
een halfje (of meer) uit. In de analyse ruimte gonsde het gerucht dat Victor gelijk stond, nee... hij stond 

eigenlijk gewonnen, .... oh nee, hij stond verloren..... 
Het begon mis te gaan toen Jacques toch een klein foutje maakte. Het was niet verloren, maar zijn 

tegenstander ontsnapte met remise. 3.5-0.5. 

Even daarna moest Piet zijn ongelijke strijd opgeven. Hij kwam slecht uit zijn opening en kreeg geen enkele 

kans om tegenspel te ontwikkelen. (3.5-1.5). Ik was de volgende die verloor. Na een lange theoretische opening 

stond er een gelijkwaardige stelling op het bord met wat uitgedund materiaal. Het had me alleen best wel veel 
tijd gekost. Dat brak me op. Tot twee maal toe zag een goede verdedigende voortzetting over het hoofd, en dat 

was te veel. Uit het niets kwam een paard en een dame samen mijn koningstelling binnen en ging het mat (3.5-
2.5). Slingerend tussen winst en verlies ging de partij van Victor. Jammer genoeg telt alleen de stelling aan het 

eind van de partij. En dat was een nulletje (3.5-3.5). Nu zat alleen Xander nog te spelen. Manmoedig 

probeerde hij nog het halfje veilig te stellen. Maar hij had te weinig materiaal om de stelling te compliceren. 

Zachtjes werd hij van het bord geschoven (3.5-4.5). 

Kortom een verloren laatste wedstrijd en een 6 plaats in de 
eindrangschikking. Dat mag overigens best een hele goede prestatie worden 

genoemd. We hebben het dit jaar met een enorme hoeveelheid invallers 

moeten doen. Aan het begin van het seizoen verliet Iwahn Apon de 
vereniging. We hadden het geluk dat Xander van Doorn zich nog bereid 

verklaarde in te springen voor de rest van het jaar. Xander niet 
meegerekend hadden we 18 invalbeurten nodig. Een gemiddelde van 2 

invallers per keer. Twee spelers hebben alle 9 wedstrijden gespeeld: Mark 

en Lennard! Hulde voor deze inzet. Supersub Xander (foto:Tom’s schaakboeken)  

Mijn dank gaat uit naar Victor van Blommesteijn, Victor Koppelaar, Jan Willem Versloot, Wouter de 

Bruin, John van de Laar, Marcel Pluymert en Ben Sitton. 
In het bijgaande overzicht is te zien wie allemaal hebben ingevallen en hoe dat is gegaan. 

Als laatste toch een zeer bijzondere vermelding voor Mark die 8.5 uit 9 in deze eerste klasse haalde (TPR van 

2480) en daarmee topscorer werd van de tweede klasse C. 

De laatste wedstrijd, en de 1 na laatste wedstrijd (waarvan geen verslag gemaakt is): 
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PERSOONLIJKE RESULTATEN Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # Pt. TPR Kl. W-We 

Apon, H. (Iwahn)  1929 1 0 - - - - - - - 2 1 2008 0   0.16 

Blommestein van, V. (Victor)  1781 0 - - 0 - - - - - 2 0 1653 0  -0.36 

Boer den, L. (Lennard)  2128 1 1 0 1 ½  1 1 1 0 9 6.5 2236 -1   1.19 

Bruin de, W.J. (Wouter)  1815 - - - - 1 - 0 - - 2 1 1886 -2   0.22 

Doorn van, X. (Xander)  1891 - - 0 0 1 - ½  ½  ½  6 2.5 1880 0  -0.04 

Hennekes, J. (Jacques)  2057 0 ½  ½  ½  - ½  1 0 ½  8 3.5 2036 2  -0.14 

Jong de, J. (Joop)  1939 - ½  - - - - - - 0 2 0.5 1894 0  -0.1 

Keeken van, R. (Roland)  2036 1 0 1 1R  0 - - ½  0 7 3.5 2022 0  -0.07 

Koppelaar, V.A. (Victor)  1869 - - - - - 0 - - - 1 0 1716 -1  -0.2 

Laar van de, J.C.A. (John)  1812 - - - - - - 0 - - 1 0 1793 1  -0.09 

Pluymert, M.M. (Marcel)  1883 - - - 0 - 0 - - - 2 0 1609 -2  -0.65 

Pluymert, P.W. (Piet)  1999 0 1 - - ½  - 1 ½  0 6 3 2060 0   0.48 

Sitton, B. (Ben)  1815 - - ½  - - 1 - 0 - 3 1.5 1867 1   0.16 

Timmermans, A.L. (Adri)  1821 - - ½  0 0 0 0 - - 5 0.5 1696 1  -0.86 

Timmermans, M.A. (Mark)  2396 1 1 1 1 1 1R  1 1 ½  9 8.5 2480 0   1.21 

Versloot, J.W. (Jan Willem)  1904 - - - - - ½  - 0 - 2 0.5 1826 0  -0.22 

Wilde de, R. (Rik)  2173 0 ½  1 - 0 - - - ½  5 2 2086 1  -0.43 

Boer den, L. (Lennard) 2128 Aagaard, M. (Michael) 2040 1 - 0

Keeken van, R. (Roland) 2036 NO 0 1R - 0R

Timmermans, M.A. (Mark) 2396 Pietersma, M. (Menno) 2113 1 - 0

Hennekes, J. (Jacques) 2057 Woerden van, M. (Michiel) 2154 ½ - ½

Doorn van, X. (Xander) 1891 Kindt, M.R.J. (Manfred) 2048 0 - 1

Timmermans, A.L. (Adri) 1821 Valstar, J.R. (Johan) 2017 0 - 1

Pluymert, M.M. (Marcel) 1883 Brasser, P. (Paul) 1982 0 - 1

Blommestein van, F.A.V. (Victor) 1781 Bieger, T. (Thierry) 1987 0 - 1

Dordrecht 1 1999 Schaakmat Westland 1 2049 3½-4½

Haan de, E.A. (Eric) 2313 Timmermans, M.A. (Mark) 2392 0 - 1

Muis, G.M. (Gerrit-Meine) 2154 Wilde de, R. (Rik) 2184 1 - 0

Burch van der, A.J. (Arie) 2195 Keeken van, R. (Roland) 2043 1 - 0

Wustefeld, C. (Carl) 2181 Boer den, L. (Lennard) 2131 ½ - ½

Nota, C. (Corjan) 1867 Pluymert, P.W. (Piet) 1994 ½ - ½

Pelter, Y.Z. (Yehuda Zvi) 1913 Doorn van, X. (Xander) 1877 0 - 1

Molenaar, R. (Rene) 1910 Timmermans, A.L. (Adri) 1835 1 - 0

Kok, M.F. (Marijke) 1789 Bruin de, W.J. (Wouter) 1803 0 - 1

SSC 1922 1 2040 Dordrecht 1 2032 4-4
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D1-DD1: Goede partijen maar toch kansloos 2-6 
Published: Tuesday, 26 April 2022 15:07 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 319 

Ietwat aan de late kant, toch nog een kort verslagje van de wedstrijd van ons eerste tegen het ijzersterke DD1. 

Al voor de competitie begon leek dit team huizenhoog favoriet en dat was niet zomaar. 1 GM(2388), 1 IM 
(2421), nog een 2300+. Een handvol 2200 spelers en oh ja, ook nog een 2035 speler.... Het Team uit Den Haag 

had tot nu toe alles gewonnen met forse cijfers, dus we waren niet al te optimistisch. Toch.... we stonden wel 

op de 2e plaats en we hadden de sterkst mogelijke opstelling tot onze beschikking, dus wie weet.... 

Na een klein half uur was het ratingverschil op de meeste borden wel duidelijk zichtbaar. Op bord 1 speelde 

Roland van Keeken. Volgens de elektronische hulpmiddelen stond het heel lang gelijk. Voor mij, als 
toeschouwer, had ik steeds wel het idee dat Roland steeds maar weer iets moest verzinnen om niet echt in het 

nadeel te komen. Die twee observaties hoeven elkaar niet tegen te spreken natuurlijk. Op bord 2 zat Rik 

tegen  GM John van der Wiel die een rustige opening speelden. Mark had als tegenspeler de IM Jasel Justo 
Lopez. Met zwart kwam hij duidelijk minder uit de opening. Met heel scherp rekenwerk, waarbij het kleinste 

foutje meteen een stuk zou kosten, wurmde hij zich onder de druk uit. Jacques, ja, wat moet je daar van 
zeggen, Spannend als altijd, altijd gaan voor de aanval, ook al betekent dat ook gevaarlijke situaties voor de 

eigen koning. Altijd een genot om te volgen. Beetje een MMA wedstrijd... 

Piet speelde zijn eigen opening (Ik weet nooit of dat nu het Janssen systeem, De Zwarte Leeuw, de Philidor 

opening of een combinatie van alles). Al vroeg in de opening ging zijn tegenstander flink in de danktank. 

Ongetwijfeld een offer op f7 overwegend. Janssen zei vroeger altijd: "dan gaan ze lang over dat offer zitten 
nadenken. Als ze het spelen sta je gewoon gewonnen en als ze het niet spelen heb je enorm tijdvoordeel. Altijd 

goed dus" In dit geval ging het bijna allemaal op. Op die laatste drie woordjes na. 
Hij offerde niet, speelde een paar goede rustige zetten en Piet stond vastgezet op de onderste drie rijen. Het 

werd niet zo'n leuke middag voor onze man uit Stellendam.  

Lennard speelde een gelijk opgaande partij waarin Lennard lang nog kansen op 
remise behield. Nergens werd het evenwicht erg verstoord, maar wel altijd een klein 

beetje in ons nadeel. Joop vierde zijn terugkeer in het team met een moeilijke partij 
waarbij hij langzaam maar toch heel gedecideerd in de verdediging werd gedrukt. En 

op het achtste bord speelde Xander een prima partij. Rustig zonder al te wilde 

verwikkelingen, zware stukken gingen er geruisloos af en er ontstond een mooi 
rustig eindspel. De eerste uitslag kwam van Rik die een remise-aanbod van zijn 

illustere tegenstander aannam         John v.d. Wiel (foto bron Nationaal Archief) ==➔ 

Het bleef lang stil, maar het was ook al lang duidelijk dat het een forse nederlaag 

zou worden. Na een forse worsteling kwam Mark zowaar nog in het voordeel, maar 
overgebleven toreneindspel met een pion meer, kon niet meer gewonnen worden. 

Joop en Piet werden langzaam maar zeker naar een verloren stand geschoven en 

moesten opgeven. Roland hield het erg lang vol, en als ik het goed heb, zat remise er nog erg lang in, maar na 
een kleine misgreep moest ook Roland het opgeven. Xander had inmiddels een hele keurige remise laten 

bijschrijven.  

Lennard streed lang, maar met heel secuur spel van zijn tegenstander werd Lennard toch overwonnen. Nadat 

een remiseaanbod van Jacques was afgeslagen gaf zijn tegenstander pardoes twee pionnen weg (of was het 

een offer?). In ieder geval gonsde het nog even door de Crabbehoeve dat Jacques misschien dan het enige volle 
punt zou kunnen scoren. Helaas stond de koning van Jacques te ver weg om te kunnen voorkomen dat zijn 

tegenstander de loper kon geven tegen de twee pionnen waardoor Jacques met een koning en een paard tegen 
een koning toch remise moest nemen. Een mooi resultaat. Het waren allemaal goede partijen, maar DD was 

gewoon te sterk. 
                                                                                                                                                 

Eindstand: 2-6. Met deze overwinning is DD1 dan ook nu al kampioen geworden van de tweede klasse. En dat 

terwijl er nog 2 ronden moeten worden gespeeld. Wij staan nu op de gedeelde 2e-6e plaats met de minste 
bordpunten. Omdat Oegstgeest maximaal op 7 bordpunten kan komen en ook Krimpen aan den IJssel al 

gedegradeerd, is spelen we volgend jaar dus weer in de tweede klasse! 
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D1 loopt tegen nederlaag aan tegen Rijswijk 1 
Published: Sunday, 03 April 2022 21:23 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 386 

Afgelopen zaterdag werd de achtste ronde 
van de KNSB competitie 2021-2022 

verspeeld. We begonnen de wedstrijd op 

de tweede plaats van de ranglijst en 
moesten spelen tegen het eerste van 

Rijswijk dat op de een na laatste plaats 
stond. Op basis van scorebord-

journalistiek  zou het dus een gemakkelijke 
middag moeten worden. Maar alle spelers 

wisten dat wij niet onze wedstrijden 

allemaal met het kleinst mogelijke verschil 
hadden gewonnen of met 4-4 gelijk 

hadden gespeeld en dat in deze barre 
schaaktijden lang niet elk team het hele 

seizoen op volle sterkte waren. 

Op bijgaande foto (gemaakt met volledige 
toestemming van alle betrokkenen) is te 

zien dat de speelzaal weer ouderwets gevuld was met onze jongens. De twee invallers Jan Willem en Ben zijn 

hier op de rug te zien. 

Onze tegenstanders hadden een goede tactische opstelling gekozen met de sterkere spelers aan de onderkant 
van de opstelling en de 1900+ spelers aan de bovenkant. Dat had tot gevolg dat juist Jan Willem de hoogste 

ratinghouder tegen zich kreeg en Ben de op-een-na hoogste ratinghouder. De wedstrijd ging om 13:00 uur op 

de meeste borden rustig van start en ik nam de tijd een aantal foto's te maken. Na een half uurtje ging ik langs 
de borden kijken. Jan Willem was al vroeg in de opening blijven zitten met een achtergebleven b-pion. Kwestie 

van zetverwisseling in de opening en daarna niet meer de kans krijgen het probleem op te lossen. Was nog niet 
desastreus natuurlijk, maar was wel op zijn minst vervelend. Ook Ben had een nare verrassing op het bord 

gekregen: koningsgambiet. Hij moest al vroeg in het spel met de dame spelen en met elke ontwikkeling zet van 

zijn tegenstander werd de dame weer naar een ander vervelend veld gejaagd terwijl zijn koning maar midden 

op het bord bleef.  

Het was hard werken voor Ben. Mark had een soepele stelling opgebouwd met 
veel ruimtevoordeel. Verder waren er wat zeer complexe stellingen met veel 

materiaal op het bord zoals bij Jacques 

en Piet. Tegen de gewoonte in had 
Roland al vrij snel veel materiaal geruild 

en was aan het manoeuvreren naar een 
toreneindspel. Xander had, een beetje 

zoals Jan Willem, een wat zwakkere 
pion te verdedigen, maar ook daar was 

nog niet veel aan de hand. Op het eerste 

bord had Lennard een comfortabele, maar 
nog steeds gelijkstaande, stelling. 

Keeken van, R. (Roland) 2053 Prakken, G. (Gerrit) 2148 0 - 1

Wilde de, R. (Rik) 2178 Wiel van der, J.T.H. (John) 2388 ½ - ½

Timmermans, M.A. (Mark) 2391 Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2423 ½ - ½

Hennekes, J. (Jacques) 2062 Blokhuis, E.M. (Edgar) 2206 ½ - ½

Pluymert, P.W. (Piet) 1999 Blokhuis, J. (Jeroen) 2304 0 - 1

Boer den, L. (Lennard) 2139 Vistisen, L.M. (Lars) 2115 0 - 1

Jong de, J. (Joop) 1947 Bueno, M.E. (Mark) 2073 0 - 1

Doorn van, X. (Xander) 1866 Dickhoff, R. (Ronald) 2035 ½ - ½

Dordrecht 1 2079 DD 1 2212 2-6

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/765-d1-loopt-tegen-nederlaag-aan-tegen-rijswijk-1
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/765-d1-loopt-tegen-nederlaag-aan-tegen-rijswijk-1?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=8c2430ab1b18529cf18068c9187fbed83e7d8b87


Alhoewel de ratingverschillen op de meeste borden groot was, lag het gemiddelde van de twee teams niet echt 

ver uit elkaar (2027 voor Dordrecht om 2014 voor Rijswijk). En zo zag ca. 4 uur de virtuele stand er ook wel uit. 

Wedstrijdleider Anton had een rustige middag want alle spelers en bezoekers, waarvan voor de verandering, 

meer Rijswijkers kwamen supporteren dan Dordtenaren, gedroegen zich voorbeeldig. De eerste uitslag die viel 
kwam niet geheel onverwacht, gezien het verloop van de opening. Ben moest al vrij vroeg in de middag 

opgeven. De aanval was gewoonweg veel te sterk.  

Op de volgende uitslag was het wel even wachten. Mark had een 
overweldigende stelling met verschrikkelijke dreigingen. Toch bleef zijn 

tegenstander nog wel geloven in een wondertje en hij bleef nog mogelijkheden 
creëren voor Mark om fouten te maken. Maar nadat Mark zijn f-, g- en h- pion 

op de 6e rij had geposteerd (voor alle duidelijkheid, hij had wit) en de zwarte 

koning nog maar 2 pionnetjes en een loper ervoor had staan was het snel 

afgelopen (1-1). Met deze overwinning staat Mark op 6 uit 6 in deze klasse.  

Niet veel later moest ook Jan Willem 
opgeven. Zijn tegenstander had hem 

helemaal vastgepind op dat zwakke punt 
rond b7 en wist, met heel precies spel Jan Willem af te houden van wat 

voor tegenspel dan ook. Het was ook voor Jan Willem een frustrerende 

middag. 

 De partij op het bord van Lennard leek nog 

het meest op een potje armpje drukken. En dan tussen twee spelers waarvan 
duidelijk een krachtsverschil is te zien, maar niet zodanig dat het meteen 

afgelopen is. In het middenspel begon de arm van de tegenstander al een klein 

beetje te hellen. Hij hoopte dat Lennard niet zag dat hij het al wel een beetje 
moeilijk had en stelde remise voor. Lennard wees dat af, onder dank zeggen voor 

het vriendelijke aanbod. Hij ging een pionnetje oppeuzelen en bleef de stelling 
versterken. En toen ging het opeens, zoals bij het armpje drukken, heel hard. Drie 

krachtzetten en ondekbaar mat was niet meer te voorkomen. (2-2). Ook Lennard 

heeft met deze overwinning de zeer respectabele score van 5 uit 6! 

Bij Jacques is het altijd spannend. Het maakt niet uit welke opening, hij 

gaat altijd voor de aanval. Dit keer trof hij een tegenstander die ook niet 
vies van een potje aanvallen was. Vanuit de Tarrasch variant uit het Frans 

begluurden beide legers elkaar van een afstand met lopers gericht op de 
koningstellingen, dames erachter en paarden in wat dichter bij de linies om 

meteen toe te slaan. Zwart (Jacques speelde met wit) had echter ook nog 

een open f-lijn en de zwarte toren stond al steeds begerig te loeren naar 
het witte paard op f3. En dit paard dekte nou net het veld h2. De zwarte 

dame kwam dichterbij, een paard en jahoor, het torenoffer op f3. Het leek 
erop alsof de witte koning uit de vuurlinie kon blijven, maar zwart zette de koningsaanval energiek door en na 

een barrage van paardschaakjes, waarbij zwart steeds wat materiaal terugwon was de rek er uit. (2-3). Jacques 

feliciteerde zijn tegenstander sportief door hem te complimenteren voor de fraai uitgevoerde mataanval. 

Piet had nog een vol bord maar aangezien nog bijna alle pionnen 

op het bord stonden en elkaar al niet meer konden bedreigen was 
er een heel vast gelopen stelling ontstaan. Daarbij moet worden 

aangetekend dat Piet, echt niet beter stond. Als Piet dan al een 
poging tot een doorbraak zou hebben gedaan, zou dat zeker tot 

verlies hebben geleid. Piet nam dan ook het remise aanbod aan 

(2.5-3.5)                                            
                                               NB: Foto’s Adri Timmermans 



Bij Roland was er al snel een toren-eindspel op het bord gekomen. Meestal 

zijn de partijen van Roland verschrikkelijk wild en tactisch. Zaterdag liet hij 
zien ook een heel verfijnd gevoel te hebben voor het eindspel. Met hele 

rustige subtiele zetjes verbeterde hij zijn stelling en heel langzaamaan 
coachte hij zijn a-pion richting promotie veld. In een toreneindspel met 

beide K+T+2pionnen offerde hij nog een pion om de a-pion nog dichterbij 

het promotie veld te leiden. Even leek het er op dat het Roland was gelukt 
om de promotie af te schermen van de vijandelijke toren. Maar dat was 

maar schijn want steeds had de witte toren een schaakje. De tegenstander 
dacht dat het daarmee wel uit was, maar met remise hadden we niet 

genoeg dus speelde Roland door. Wit moest de toren offeren op A1 maar had nog een koning met 2 verbonden 

vrijpionnen op de f-en g-lijn. Nerveus geschuif leerde dat nu Roland zijn toren moest geven voor promotie op 
g8, maar dat de zwarte koning precies op tijd was voor het verorberen van de laatste pion. Kortom remise (3-4). 

Snelle analyse achteraf met behulp van een computer bleek dat de strategie van Roland wel degelijk tot winst 
had kunnen leiden. Terwijl ik aan zijn bord stond deed hij een zet waarvan ook ik dacht dat dat de sterkste zet 

was maar de andere zet was, bleek 20 zetten later, winnend geweest. Hij had daar de keuze uit 2 zetten. Jan 
Hein Donner verbood het publiek al om zetten voor hem te bedenken. Hij dacht dat die toch slechter waren dan 

de zetten die hijzelf bedacht en hij was bang dat die slechte zetten van het publiek door telepathie de geest van 

de speler zouden beïnvloeden. Sorry Roland.... 

Zoals eerder gemeld was Xander na de opening tot wat passiviteit gedwongen. Handig draaide hij de rollen om. 

Hij loste de zwakke b-pion keurig op en zadelde zijn tegenstander op 
met een geïsoleerde b-pion. Ondertussen gingen er wel steeds meer 

stukken van het bord en een half uurtje voor de eerst tijdcontrole was de 

materiele stand precies gelijk in een dubbel toreneindspel met elk 5 
pionnen en Xander een loper en de tegenstander een paard. Bij de 

tijdcontrole had Xander de geïsoleerde b-pion veroverd en een enkele 
toren afgeruild. Het overgebleven eindspel was wel heel moeilijk te 

winnen maar als er iemand winstkansen had dan was het toch Xander. 
De pluspion kon doorstoten tot de zevende rij maar werd keurig 

opgevangen en uiteindelijk veroverd en daarmee waren alle winstkansen 

verdampt. Resultaat remise en een 3.5-4.5 nederlaag 

Ach ja, het kan niet altijd goed blijven gaan. Na de nederlaag in deze ronde staan we nog steeds op de tweede 

plaats. Ik heb het niet uitgerekend, maar degradatie lijkt mij volstrekt uitgesloten. Er zijn nog drie ronden te 
spelen. De 9e en officieel laatste ronde komt op 23 april aanstaande met weer een thuiswedstrijd tegen het zeer 

sterke DD1. Ik reken daar wel op een groot aantal supporters. Daarna volgen nog twee inhaal ronden. 

 

Wederom stunt van D1 in Amsterdam 
Published: Sunday, 13 March 2022 12:46 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 363 

In een ouderwets volle speelzaal in het Cygnus Gymnasium in Amsterdam werd afgelopen zaterdag de 7e ronde 
van de KNSB competitie gespeeld. Het eerste team ging op bezoek bij het tweede team van VAS. Het werd weer 

een heerlijke schaakmiddag... 

Boer den, L. (Lennard) 2139 Metz, A.G. (Atze) 1889 1 - 0

Timmermans, M.A. (Mark) 2391 Hoynck van Papendrecht, F. (Frans)1941 1 - 0

Keeken van, R. (Roland) 2053 Ruiter de, T.O.M. (Thomas) 2041 ½ - ½

Hennekes, J. (Jacques) 2062 Zijll Langhout van, B.W. (Bart) 1981 0 - 1

Versloot, J.W. (Jan Willem) 1910 Thakoerdien, J. (Jerrel) 2164 0 - 1

Pluymert, P.W. (Piet) 1999 Bulthuis, J. (Jelle) 1967 ½ - ½

Sitton, B. (Ben) 1820 Cupido, A. (Alexander) 2069 0 - 1

Doorn van, X. (Xander) 1866 Gallardo Banez, A. (Alfonso) 2038 ½ - ½

Dordrecht 1 2030 Rijswijk 1 2011 3½-4½
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Het is natuurlijk nooit een pretje om te parkeren in Amsterdam en het is ook nog eens ruim een uur rijden, dus 

om kwart over elf vertrok het gehele team vanaf het Centraal Station in Dordrecht in twee auto's richting de 
hoofdstad. Helaas is nog steeds een aantal van onze spelers niet beschikbaar en dus hadden we weer drie 

invallers nodig. Dit keer waren John van de Laar, Wouter de Bruin en ikzelf van de partij om het achttal vol te 

maken. 

In een prachtig zonnetje tuften we met een gezapige snelheid door het hollandse landschap. Immers, benzine 

en parkeren is inmiddels zo duur dat een ongewenste prent wel heel onwelkom is. 
Omdat ik pas net had ontdekt dat het tegenwoordig ook mogelijk is om een parkeerplaats te reserveren in de 

hoofdstad, ging ik op zoek naar zo'n mogelijkheid in de buurt van de speelzaal en wat bleek: op ongeveer 1 
minuut lopen was die mogelijkheid er! Kortom alles zat mee. De speelzaal was lekker druk, navraag leerde dat 

VAS 1 t/m VAS 6 er een KNSB thuiswedstrijd speelde, waaronder een tegen de nieuwe vereniging "Beserkers". 

Deze pas opgerichte vereniging speelt in de 5e klasse met een gemiddelde rating van ongeveer 2300! Deze club 

speelt overigens ook in dit gebouw haar thuiswedstrijden. 

Dan de wedstrijd: Met een uitgekiende opstelling, waarin John en ik op de eerste 2 borden speelden en Wouter 
op het laatste bord, gingen we van start. Vanaf het begin was dus wel duidelijk dat het resultaat vooral vanaf 

het middenveld moest worden gescoord. Aangezien ik zelf ook speelde, heb ik geen gedetailleerd zicht op hoe 
de wedstrijden verliepen. Wel dat John in een Caro-Kann en ik in een engelse opening, al vrij snel in de 

problemen kwamen. Na 10 zetten moest ik een pion inleveren en zag de bui al hangen. Even langs borden dan 

maar. Mark (3) zette zijn partij solide en actief op. Lennard (5) kreeg een, voor hem bekende, theoretische 
variant voor de kiezen waarbij de tegenstander al vrij vroeg een pion op de 7e rij krijgt. Ziet er eng uit, maar ja, 

je hebt er wel een pion voor.... Jacques (4) had een uiterst gecompliceerde partij waarbij er lang veel stukken 
op het bord bleven en waarbij beide spelers vol op de aanval speelden. Heel lang hingen er allerlei offers in de 

lucht, maar aan welke kant? Piet (6) speelde een solide partij. In het begin had ik het gevoel dat zijn 

tegenstander wel heel veel controle over het bord had. Piet leek op alle kanten van het bord de gaten te moeten 
stoppen, maar dat deed hij bekwaam. Xander (7) had vanaf het begin af een chaotische stelling. Deed me een 

beetje denken aan een kooi-gevecht... Bare knuckles, no mercy. Kon alle kanten op... En als laatste zat Wouter 
op het achtste bord in een redelijk rustige stelling zeer solide te spelen. In mijn snelle evaluatie net na de 

opening had hij van de invallers de beste kans op een goed resultaat. 

Terug achter mijn bord, ging ik een half uur in de denktank. Eerst om de teleurstelling te verwerken, daarna om 

de beste kans op tegenspel te bedenken. Dat lukte eigenlijk wonderwel en na 21 zetten had ik de pion 

teruggewonnen en de balans weer helemaal gelijk getrokken in een L+T+ 5 pionnen eindspel zonder 
vrijpionnen. Het enige was de tijd..... Tegen het moment van de eerste tijdcontrole had John, al strijdend, toch 

de vlag moeten strijken (1-0). Hoe het precies gegaan is weet ik niet, maar Jacques slaagde waar zijn 
tegenstander er niet doorkwam. Hij incasseerde een heel mooi punt (1-1). Lennard had de stelling precies goed 

ingeschat en neutraliseerde koelbloedig de verbonden vrijpionnen op de g- en h-lijn. Nadat dat gevaar was 

bezworen was het punt eigenlijk binnen (1-2). Ook Mark viel in stijl aan. Toen ik vlak voor het einde nog even 
langs zijn bord liep zag ik dat hij een loper plus paard plus een aantal pionnen had tegen twee torens en een 

aantal pionnen van zijn tegenstander. Ik dacht dat er iets vreselijk mis was gegaan, maar het bleek gewoon 

gewonnen te zijn voor Mark!  

Heel mooi gezien natuurlijk en Mark blijft in deze klasse op 100% (1-3). Mijn eigen eindspel-gevoel schiet in 

deze klasse duidelijk te kort. Ik had geen tijd meer om te rekenen en moest dus overschakelen op mijn gevoel. 
Prompt vergooide ik mijn gelijkstaande stelling en moest ik 3 zetten later opgeven (2-3). Bij Wouter was iets 

goed mis gegaan, toen ik langs zijn bord liep had hij materiaalachterstand en geen kansen op tegenspel meer. 
Even later was de stand in de match weer gelijk (3-3). Het kooi-gevecht bij Xander was nog steeds bezig. 

Xander met een niet te stuiten vrijpion, maar ook met een koning die allerlei matdreigingen van 
Paard+Toren+Loper op afstand moest zien te ontlopen. Dit gevecht eindigde abrubt met een herhaling van 

zetten door de tegenstander van Xander (3.5-3.5). Hij kroop daarmee door het oog van de naald want er zat 

nog een gemeen matje in. 

Als laatste zat Piet nog te spelen. Hij had alle gaten na de opening vakkundig gestopt en had met een mooie 

drukstelling en een extra pion de beste kansen. Geheel ingesnoerd moest zijn tegenstander afwachten op welke 
wijze Piet het ging afmaken. Uiteindelijk kwam er een afruilcombinatie op het bord waarmee Piet nog een 



tweede pion peuzelde en alle zware stukken van het bord waren. Omdat er daarna geen enkele kans op 

tegenspel meer inzat gaf zijn tegenstander zich gewonnen. (3.5-4.5) 
Een prachtig resultaat natuurlijk. We staan nu, met nog 4 ronden te gaan (2 inhaalronden en 2 reguliere 

ronden) op 8 matchpunten en de tweede plaats in de klasse. Een zeer goed resultaat als je bedenkt dat we 
zoveel sterke spelers al hebben moeten missen. Als het goed is komen er in de volgende wedstrijd (3 april) weer 

twee vaste spelers terug en kunnen we zo langzaamaan opgelucht adem gaan halen. 

Het was een prachtige schaakdag met een heel goed resultaat. De terugtocht leek helemaal niet zo lang meer... 

 

Dordrecht 1 sleept gelijkspel uit het vuur tegen Oegstgeest 1  
Published: Sunday, 06 February 2022 11:27 | Written by Adrie Timmermans | Print | Email | Hits: 341 

Gisteren mocht de KNSB gelukkig weer verder in de Crabbehoeve met de wedstrijd Dordrecht 1 tegen 
Oegstgeest. De gasten waren op papier sterker, mede doordat ons vlaggeschip vanwege diverse 

omstandigheden 5 invallers nodig had. Dat waren wel stuk voor stuk 'ijzervreters', waarvan Ben Sitton na de 

reglementaire 1 van kopbord Mark zelfs snel een 2-0 voorsprong op het bord zette dankzij een soort 'zelfmat in 
1' tegen een wat kreupel uitziende Leeuw. Na verlies van de zeer strijdlustige captain Adri himself sleepte de 

'geslepen' Lennard den Boer 4-4 uit het vuur: "een zware bevalling" aldus Lennard.  

Wedstrijdleider Anton de Maertelaere leidde deze speciale middag weer uitmuntend, waardoor ook enkele 

supporters op afstand mee konden genieten. Hopelijk volgt er nog een mooi gedetailleerd verslag van de 

teamcaptain (die daar nu natuurlijk nog meer tijd voor heeft...?!).  

Published: Sunday, 06 February 2022 13:23 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 425 

Na een lange tijd van inactiviteit werd vrij plotseling de competitie weer doorgestart. De tijd was te kort voor 

een aantal van onze spelers om zichzelf beschikbaar te maken. Een combinatie van persoonlijke 
omstandigheden, zorgplicht, corona-gevolgen en afzegging van het lidmaatschap zorgde ervoor dat ik als 

teamleider 5 invallers nodig had. Ik wil dan ook Victor, Jan-Willem, Ben en Marcel heel hartelijk danken voor hun 
invalbeurt. Het valt niet mee om dan maar even een spelletje te spelen tegen een, op papier, veel sterkere 

tegenstander. 

Het punt dat Mark op bord 1 cadeau kreeg, omdat Oegstgeest niet compleet was, is natuurlijk meegenomen, 

maar dat is niet de manier waarop je aan een voorsprong wil komen. Mark bleef wel de hele middag aanwezig 

om de spelers to ondersteunen en na afloop van de partijen met hen te analyseren. Over de wedstrijd kan ik 
niet veel zeggen omdat ikzelf op bord 3 werkelijk alle tijd nodig had. 

In ieder geval was, na Mark, Ben het snelst klaar. Hij sloeg een pion met een toren die niet teruggeslagen mocht 

worden vanwege mat in 1. De toren werd toch geslagen... 2-0. 

De derde spelers die klaar was, was Victor. Hij trof de senior van Oegstgeest Joop Piket die qua agressiviteit nog 

altijd weinig heeft ingeleverd. In de weinige rondjes die ik heb gelopen zag ik een vervaarlijke koningsaanval op 
Victor afkomen en dat bleek dus ook niet goed afgelopen te zijn (2-1). Helaas heb ik de partij van Jacques niet 

kunnen volgen. Die zijn over het algemeen heel vermakelijk en dat zal nu niet anders zijn geweest. Dit keer 
werd halverwege de middag tot remise besloten (2.5-1.5). Jan Willem speelde een solide partij waarin 

klaarblijkelijk de balans nooit ver uitsloeg en ook hier werd tot remise besloten (3-2). Ook de partij van Marcel 

heb ik moeten missen, na lang weerstand te hebben geboden moest hij echter toch de koning omleggen 

waardoor het weer gelijk stond. 

Baarslag, E. (Ed) 2193 Laar van de, J.C.A. (John) 1799 1 - 0

Bogaard, M. (Milo) 2048 Timmermans, A.L. (Adri) 1841 1 - 0

Hacken ten, J.F.P. (Jos) 2069 Timmermans, M.A. (Mark) 2390 0 - 1

Sinke, H. (Han) 2142 Hennekes, J. (Jacques) 2046 0 - 1

Daamen, R. (Roland) 2004 Boer den, L. (Lennard) 2131 0 - 1

Kleeman, D. (David) 2071 Pluymert, P.W. (Piet) 1984 0 - 1

Wijgers, B. (Ben) 1922 Doorn van, X. (Xander) 1864 ½ - ½

Hakvoort, E.T. (Elco) 1982 Bruin de, W.J. (Wouter) 1810 1 - 0

VAS 2 2054 Dordrecht 1 1983 3½-4½
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Nu nog twee partijen te gaan. Zelf speelde ik tegen IM Fred Slingeland (2225). Mogelijk had Fred zich 

voorbereid op een partij tegen Mark en ik speelde een opening die ik van Mark heb geleerd. Hij koos dan ook 
een kritieke variant waar ik heel diep moest graven om de juiste zetten en zetvolgorde weer uit mijn geheugen 

te halen. De variant die hij volgde levert bij de optimale zetvolgorde een duidelijk voordeel op voor wit, maar 
Fred veroorloofde zich een suboptimale zet en ik kwam er min of meer gelijk uit. Een stuk voor 2 pionnen en 

een heel vreemde stelling. Nu kon ik weer opnieuw beginnen. Met heel actief spel lukte het om een duidelijk 

voordeel te krijgen. Ook Fred gebruikte veel tijd. Op het moment dat we beide nog 3 minuten hadden voor 15 
zetten koos ik een veilige zet in plaats van een complicerende zet. Fred nam meteen de aanval over en kwam 

mijn koningsstelling binnen. 3 zetten later kon ik opgeven (3-4). Zo veilig bleek de "veilige zet" toch niet te zijn. 

Nu alleen Lennard nog, die de tweede IM uit het gezelschap uit Oegstgeest moest bestrijden. De hele partij door 

had hij een pion meer maar met een onduidelijke stelling. Lennard hield het hoof koel en schoof naar een 

studieachtig eindspel waarbij hij twee vrijpionnen kon gebruiken om een loper te binden en na heel scherp 
rekenen kon hij toestaan dat de vijandelijke koning aan zijn f, g en h pionnen kon snuffelen. Verder kon zijn 

tegenstander niet komen uiteindelijk won hij de loper, promoveerde en kon de vrije h-pion van zijn tegenstander 
precies tegenhouden. Daarmee was de 4-4 een feit. Wederom een heel mooi punt voor ons eerste. Wat het 

betekent voor het volgende jaar, dat zullen we moeten zien, maar voorlopig hebben we dit seizoen in 4 

wedstrijden nog niet verloren! En dat is een prestatie van formaat. 

 

Eindstand Competitie 2e klas C ---------------------------------------------------------------------------------------------→ 

 

Mooi seizoen, safe gespeeld. Laatste nieuws uit de RSB vergadering: Volgend seizoen tegen buren Sliedrecht 1! 

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

Team 2C MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. DD 1 18 51.5 ☓ 5 4½ 5½ 5 6 7½ 5 5½ 7½

2. Philidor Leiden 1 12 42.5 3 ☓ 5 6½ 4½ 3½ 5½ 4 4 6½

3. SSC 1922 1 11 40 3½ 3 ☓ 5½ 3 4 5 5 4½ 6½

4. VAS 2 10 36.5 2½ 1½ 2½ ☓ 4½ 3½ 5 5½ 5 6½

5. Rokado 1 9 40.5 3 3½ 5 3½ ☓ 4 5½ 3½ 5½ 7

6. Dordrecht 1 9 34.5 2 4½ 4 4½ 4 ☓ 3½ 3½ 4 4½

7. Rijswijk 1 8 30 ½ 2½ 3 3 2½ 4½ ☓ 4½ 5 4½

8. Schaakmat Westland 1 7 36 3 4 3 2½ 4½ 4½ 3½ ☓ 3½ 7½

9. Oegstgeest '80 1 5 31 2½ 4 3½ 3 2½ 4 3 4½ ☓ 4

10. Krimpen aan den IJssel 2 1 17.5 ½ 1½ 1½ 1½ 1 3½ 3½ ½ 4 ☓



RSB (D1/2/3)                

Dordrecht 1 uitstekend slot: KAMPIOEN !!                            TC Lennard den Boer 
Published: Friday, 27 May 2022 16:57 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 166 

Het eerste team heeft in de slotronde, zowel RSB als KNSB, zeer 

goed gepresteerd. Over de landelijke 4-4 zal teamleider 
'pensionado' Adri ongetwijfeld nog wat schrijven. Het regionale team 

onder leiding van TC & EWL Lennard den Boer presteerde het zelfs 

om kampioen te worden in de 1e klasse door met 5-3 van 
Messemaker te winnen, ook al maakte concurrent Moerkapelle het 

nog heel spannend.  

Mede door het ontbreken van enkele Goudse toppers was het niet 

alleen zaak om te winnen, maar tevens om zoveel mogelijk 

bordpunten te sprokkelen. Jacques wees al snel de goede weg:  

waarna Ton en Lennard met 

zwart redelijke rustige remises 
konden aantekenen. Jan 

Willem en Conchita deden dat 
eveneens, maar wel in betere 

stellingen. Wim was wat mij 

betreft de held van de avond door 
zijn aanvallende spel te bekronen 

met het schitterende d6-d7 !! Het was technisch gezien nog niet uit, maar de 
complicaties waren te veel voor zwart om achter het bord op te 

lossen. Piet gooide al zijn routine er tegenaan om een toch geenszins 

gemakkelijk eindspel fraai naar winst te voeren. Tenslotte hoopten we ook 
op een punt bij de zeer goed staande Theo. Helaas begon de vermoeidheid 

parten te spelen (ook volgens eigen zeggen) en pakte zijn tegenstander 

prima zijn geschonken mogelijkheden: 5-3 

Boer den, L. (Lennard) 2105   Leij van der, A. (Arjan) 2048 ½ - ½ 

Hennekes, J. (Jacques) 2059   Michielen, F. (Frank) 1758  1 - 0 

Slagboom, T. (Ton) 1844   Wouterson, E. (Erwin) 1629 ½ - ½ 

Versloot, J.W. (Jan Willem) 1911   Eijgelaar, J. (Jeroen) 1744 ½ - ½ 

Pluymert, P.W. (Piet) 1976   Zekusic, Z. (Zoran) 1623  1 - 0 

Jiskoot, T.E. (Theo) 1683   Wilming, A.J. (Auke) 1200  0 - 1 

Dwars, C. (Conchita) 1767   Farid, J.D.R. (Jamy) 1200 ½ - ½ 

Noort van, W. (Wim) 1742   Festen, J.H.M.V. (Jeroen) 1200  1 - 0 

Dordrecht 1 1886   Messemaker 1847 1 1550   5-3 

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 

1. Dordrecht 1   8  25 ☓ 5½  2½  5 5½  6½  

2. Moerkapelle 1   8 24.5 2½  ☓ 6 4½  6½  5 

3. Sliedrecht 1   7  22 5½  2 ☓ 4 5 5½  

4. Messemaker 1847 1   5  23 3 3½  4 ☓ 6 6½  

5. WSV Inter Nos 1   1  13 2½  1½  3 2 ☓ 4 

6. CSV 2   1 12.5 1½  3 2½  1½  4 ☓ 
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D1 wint RSB thuiswedstrijd gedecideerd 
Published: Thursday, 24 March 2022 16:00 | Written by Ton Slagboom | Print | Email | Hits: 332 

Gisteravond won het eerste in de Crabbehoeve overtuigend van WSV, zoals op papier ook verwacht mocht 

worden. Toch was het even schrikken toen Wim van Noort een Englund trucje niet (door)zag en prompt na 7 
zetten binnen een half uur mat stond. Vooral onze toppers onder inspirerende leiding van EWL, teamleider en 

kopman Lennard den Boer bogen vrij snel de tussenstand om: 4-0 aan de bovenste 4 borden...  

Boer den, L. (Lennard) 2105   Breedijk, J. (Jan) 1859   1 - 0 

Hennekes, J. (Jacques) 2059   Bosch, R. (Ruud) 1794   1 - 0 

Pluymert, P.W. (Piet) 1976   Woudenberg van, J.J. (Hans) 1760   1 - 0 

Versloot, J.W. (Jan Willem) 1911   Groen in 't Wout, J. (John) 1620   1 - 0 

Pluymert, M.M. (Marcel) 1903   Hoek van der, W. (Willem) 1621  ½ - ½ 

Jiskoot, T.E. (Theo) 1683   Prins, A.H. (Albert) 1536   0 - 1 

Geus de, T. (Timon) 1780   Klaveren van, G.J.D. (Govert) 1200   1 - 0 

Noort van, W. (Wim) 1742   Stam, J.H. (Henk) 1458   0 - 1 

Dordrecht 1 1895   WSV Inter Nos 1 1606 5½-2½ 

        Foto(T.S.): Leuk dat Hans Berrevoets de opening verzorgde, van alle tegenstanders wist hij wel iets. 

Pascal 2 - Dordrecht 3 
Published: Saturday, 09 April 2022 09:07 | Written by Anton de Maertelaere| Print | Email | Hits: 272 

Mooi verslag van Anton de Maertelaere: "Het is maar een klein eindje, dus we waren heel erg vroeg in 

Papendrecht. Tijd genoeg voor een eerste bakje koffie en het uitdokteren van kaarten/bonnen/pinnen-
betaalsysteem van de aanwezige bar. Een van de eerste die we tegenkwamen was oud teamgenoot Peter Schot. 

Die is in de coronna-periode verhuisd en is nu een pascaller. Er was een late uitvaller maar in de vorm 

van Michiel vonden we een goede vervanger die het niet erg vond om op bordje 1 plaats te nemen". 
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De wedstrijd begon niet goed. Al vrij snel overzag Niels een aftrekschaakje in het begin van het middelspel en 

omdat dit een dame zou kosten gaf hij op. Dit was de voorbode van een inhaalrace die rest van de avond zou 
duren. Michiel op bord 1 kweet zich goed aan zijn taak en scoorde een solide remise. Hans kreeg een benko-

gambiet tegen en kwam onder druk te staan over de a-lijn. De problemen stapelde zich zodanig op dat hij moest 
opgeven. 2 punten achterstand. Gelukkig kon ik zelf vlak daarna onze eerste overwinning laten noteren. Mijn 

tegenstander liet zijn zwartveldige loper afruilen tegen een paard in mijn siciliaanse draak. Dat zwarten-velden-

voordeel kon ik omzetten in een goede aanval en een overwinning. Even later kreeg Ton een remisevoorstel dat 
hij afsloeg gezien de stand van dat moment. Edward had een volledig dichtgeschoven stelling waar geen enkel 

leven meer in zat. Deze remise was onvermijdelijk. Bij Lennart was niet veel materiaal meer op het bord en ook 

hij besloot met remise genoegen te nemen. Nog steeds een punt achterstand. 

Ton was blijven doorspelen en had in de tussentijd een pionnetje verspeeld. Toch werd kort daarna tot remise 

besloten omdat beide geen mogelijkheden zagen om verder te komen in een dichtgeschoven stelling. Het moest 
dus van Teus komen. Hij was niet lekker uit de opening gekomen, had wel de eerste schermutselingen 

overleefd, maar stond een pion en later zelfs twee achter. Zijn enige voordeel: zeer actieve stukken. Door met 
zijn dame alle stukken van zijn tegenstander bezig te houden en zijn eigen pionnen langzaam naar voren te 

dirigeren kwam hij steeds beter te staan. Uiteindelijk bezweek zijn tegenstander. Teus ruilde op het juiste 
moment de dames en de promotie van zijn pion was daardoor niet meer tegen te houden. De inhaalrace was op 

het nippertje gelukt. 4-4 eindstand. 

Bijkerk, M. (Michael) 1633   Veen van der, D.M. (Michiel) 1572 ½ - ½ 

Speksnijder, A. (Arie) 1501   Hobe, C.A. (Ton) 1551 ½ - ½ 

Prins, A. (Arie) 1450   Schreuder, P.J. (Hans) 1630  1 - 0 

Jong de, G.C. (Gerrit) 1419   Maertelaere de, A.P.F. (Anton) 1577  0 - 1 

Penning, H. (Henry) 1410   Slotboom, T. (Teus Sr) 1567  0 - 1 

Punt, T. (Theo) 1361   Verhaar, N.J. (Niels) 1433  1 - 0 

Stabij, A.A. (Ad) 1360   Vries de, E.B.N. (Edward) 1178 ½ - ½ 

Kemper, L. (Louis) 1279   Poort, L. (Lennart) 800 ½ - ½ 

PASCAL 2 1427 
  

Dordrecht 3 1414   4-4 

Laatste nieuws: Uit de laatste RSB vergadering volgende grafiek, trend die we ook bij Schaakclub 

Dordrecht zien: Aantal Jeugdleden neemt redelijk fors toe, maar aantal senior leden is een dalende trend… 



3.Jeugd                  Wouter de Bruin 

Jeugd debutanten met aangepast speeltempo 
Published: Wednesday, 01 June 2022 11:39 | Written by Wouter de Bruin | Print | Email | Hits: 70 

Volgende week debuteren vier jeugdspelers in de senioren competitie. Het is voor een schaakvereniging zoals de 

onze belangrijk dat de jeugd doorstroomt, het aanbieden van een "jeugdtempo" is hier een onderdeel van. Dit in 
verband met nachtrust en het grote verschil met het tempo van partijen bij de jeugd. Het speeltempo is 1 uur 

per persoon per partij. De jeugdspelers die volgende week meedoen zijn Matthijs, Bjorn, Rany en Bastiaan. We 

wensen ze veel plezier met de volgende stap in het schaken.                                Jeugdleider Wouter de Bruin 

Eindstand jeugdcompetitie  

 
             Top 3 winst/verlies :                   1. Sander 2. Bastiaan 3. Enzo 

 

# Naam Aantal  Score Winst Remise Verlies Percentage Weerstand 

1 Bastiaan Visser  7 6 6 0 1 86 44.5 

2 Matthijs van de Velde 10 8.5 8 1 1 85 62.5 

3 Rany Al Zuhairy  8 6 6 0 2 75 56 

4 Caia Rijnders  10 7 7 0 3 70 57 

5 Bjorn Mol  12 8 7 2 3 67 69.5 

6 Sander Ubels  11 7 7 0 4 64 59.5 

7 Christian Kornet 10 6 6 0 4 60 45.5 

8 Zino Van der kamp 12 7 7 0 5 58 73 

9 Ryan Nuijten  12 7 6 2 4 58 65.5 

10 Joel van Nes  7 4 4 0 3 57 26 

11 Thom Tinke  9 5 5 0 4 56 56 

12 Simon van Tuijl  11 6 5 2 4 55 60 

13 Enzo van der Kamp 12 6 6 0 6 50 77 

14 Evienne Jongejan 9 4.5 4 1 4 50 45.5 

15 Ralf Weeda  10 5 4 2 4 50 38.5 

16 Hovas Madujam 11 5 4 2 5 45 52 

17 Bram van Liere  8 3.5 3 1 4 44 41.5 

18 Roij Paine  8 3.5 2 3 3 44 33.5 

19 Genaro Brigitha  7 3 2 2 3 43 24.5 

20 Daniel Boot  12 5 5 0 7 42 64 

21 Daniel Ratavoosian 12 5 4 2 6 42 56.5 

22 Jonah van Beek  7 2.5 2 1 4 36 37 

23 Olaf Ubels  10 3.5 2 3 5 35 36.5 

24 Mariam Karepetjan 11 2.5 1 3 7 23 33.5 

25 Lijntje Dijk  9 2 0 4 5 22 39.5 

26 Ray Brands  7 1.5 1 1 5 21 27 

27 Joris Weeda  10 2 1 2 7 20 42 

28 Ruben Jacobsen 2 0 0 0 2 0 4.5 
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De “3 musketiers” 
Jeugdleiders / Jeugd 

Wouter de Bruin, Martijn Rijneveen, Rick Jelier / Bastiaan, Rany & Matthijs (foto’s Adri Timmermans) 



4.TOERNOOIEN 

 
Vlissingen 2022: Het zit er weer op 
Published: Sunday, 14 August 2022 09:09 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 37 

Steunend en kreunend onder de verpletterende hitte werd het traditionele Zeeuwse schaaktoernooi in Vlissingen 
gespeeld. Na twee overgeslagen edities ging het er weer ouderwets aan toe en startte het toernooi op zaterdag 

6 augustus met ruim 200 deelnemers. Vanuit Schaakclub Dordrecht deden Marcel Pluijmert, Johan van de 

Griend en ikzelf weer mee. Het was weer ouderwets genieten. 

In vroegere edities deed ik altijd na elke ronde verslag van de laatste verwikkelingen. Maar dat was nog in de 

tijd dat ik in deze periode vakantie had en 's morgens tijd had om een stukje te schrijven. Omdat ik nu 
gepensioneerd ben bestaat het begrip vakantie niet meer en had ik het deze week erg druk in de ochtend 

voordat ik 's middags naar Zeeland reed om daar op het strand te genieten van een heerlijke geitenkaas salade 

met een glas Chardonney. De speelzaal is een genot om in te spelen. Ondanks de hittegolf was het er heerlijk 
koel. Ook leuk was dat verschillende clubleden de tijd hadden genomen om 250 kilometer auto te rijden om ons 

te komen aanmoedigen zoals Victor Koppelaar en Jan Willem Versloot. Het zou mij niet verbazen als we hen in 
een van de komende edities ook zien meedoen. Ook dagelijkse aanmoedigingen van supporters op afstand 

Henk, Hans en Kees waren heel erg leuk. 

Wat valt er verder nog te vertellen over het toernooi? Oh, ja. Hoe het verliep natuurlijk. Voor deelnemers met 

een rating in de ratinggroep van ons (zo tussen de 1750 en 1900, is de indeling redelijk voorspelbaar. De ene 

ronde tegen een ratinghouder die veel sterker is (en dan heb ik het zomaar over 200 rating punten of meer) en 
als je daar de "verwachtte" nul tegen hebt, speel je in de volgende ronde tegen iemand met datzelfde aantal 

ratingpunten minder. Vanzelfsprekend win je die heel erg gemakkelijk (ja, ja) en dan weer opnieuw. Dat gaat zo 
door tot en met de laatste ronde. Het heeft mij een paar jaar geduurd om daaraan te wennen, maar nu vind ik 

het gewoon leuk. 

Omdat het speelschema voorziet in een dag waarop twee partijen moeten worden gespeeld (1e zondag) hadden 
we alle drie een bye opgenomen voor de 2e ronde die op zondag om 11:30 uur begon. Prettige bijkomstigheid: 

dat levert in ieder geval een halfje op de ranglijst op....Dan de uitslagen: 

Johan : Eindranglijst gedeelde 144-159e plaats (142e op de plaatsingslijst). Had een heel zwaar toernooi dankzij 

een bliksemstart van 3 uit 5. Ondanks een, qua score, mindere 2e helft toch een flinke ratingwinst. 

 

Marcel: Eindrangelijst gedeelde 115-143e plaats (110e op de plaatsingslijst). Moest er duidelijk nog even 

inkomen na een periode van relatieve schaak-inactiviteit. Daarna toonde hij geen medelijden meer met zijn 
tegenstanders en kwam toch nog op een redelijke score uit. Helaas heeft hij wel wat ratingpunten moeten 

inleveren. 

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/782-vlissingen-2022-het-zit-er-weer-op
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/782-vlissingen-2022-het-zit-er-weer-op?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=c0ce943d864666dc80d8005a55be399f6f8ecf03


 

Adri: Eindranglijst gedeelde 61-80e plaats (118e op de plaatsingslijst). Het toernooi begon voorspelbaar met 3 
nullen tegen veel sterkere tegenstanders en 2 punten tegen lagere ratinghouders en een reglementaire 1 tegen 

een 1100 speler. Deze man moest om persoonlijke redenen het toernooi verlaten. In de laatste twee ronden 
hielp Mark mij vooraf met het bepalen van de strategie en dat had meteen resultaat. Zinderende partij in de 8e 

ronde met hevige tijdnood en onreglementaire zet van mijn kant die eindigde in een remise  en een strakke 

overwinning met een zeer spectaculair einde als sluitstuk van het toernooi. Teven wat ratingpuntjes gewonnen.

 

Hieronder nog een puzzeltje: het einde van mijn partij tegen 

Frank Ackerman (Zwart aan zet), de oplossing: 

... Lg2+       Kxg2  

 Txf2+         Kh1 

Txh2+         Kxh2 

Tf2+           Kh3 

Dh6+          Kg5 

en : Pf6 mat !!                   “Happy pensionado Adri (Red.)” 



Clubleden in toernooien 

Ook deze zomervakantie zijn diverse clubleden een toernooi aan het spelen 

om het schaken met het vakantiegevoel te combineren, dichtbij of verder.    

* Polen: Externe wedstrijdleider Lennard den Boer scoorde 4 uit 9, iets 
beneden zijn stand maar: "verder heb ik het goed naar mijn zin" ====➔              

* Vlissingen: In het 'Hoge 

School' toernooi treden Adri 
Timmermans en Marcel 

Pluymert (+Johan van de 

Griend natuurlijk) op.  

* Sliedrecht: Rapid 4 ronden donderdag avond deden een 6 tal 

clubleden mee: Jacques Hennekes (met prijs), Otto van 
Haren, Niels Verhaar, Teus Slotboom & Ton Slagboom       

(+ Johan natuurlijk, die behoorlijk uit zijn slof schoot met 3e plek).  

Niels Verhaar actief in Sliedrecht 
Published: Friday, 12 August 2022 18:43 | Written by Ton Slagboom | Print | Email |  Edit | Hits: 4 

Een oplettend lid wees me erop dat Niels 
Verhaar ook actief is in de Sliedrechtse rapid-

vierdaagse in de maand Augustus. Gisteren 
verliep de tweede ronde zeer gunstig 

voor Jacques Hennekes, zo lezen we op de 

Sliedrechtse website. Daarover later meer.  

Even terug naar Niels, die in Sliedrecht eerder 

het OKD gespeeld heeft met daarin een 
bliksemstart van 2,5 uit 3 inclusief een 

sensationele overwinning op Hans Klein. Daarna 

was de koek op en werden 4 partijen verloren.  

 
MARK sensationeel in Rotterdam 1 Juni 

 

Rnd Tafel Mark Timmermans R'dam Rating TPR Kleur Uitslag

1 4 Bootsma, Nick 1690 2700 w 1

2 4 Van der Mast, David 1958 2796 b 1

3 4 Schouten, Jordy 2124 2796 w 1

4 3 WGM Haast, Anne 2331 2839 b 0

5 4 Koster, Wim 2152 2305 w 1

6 3 FM De Wit, Michel 2166 2360 b 1

7 2 FM Baselmans, Luuk 2281 2401 w 1

8 1 GM Van Wely, Loek 2606 2458 b 1

Totaal 2543 7.0

Eindstand
Nr Naam Rating TPR +/- Score

1 GM Van den Doel, Erik 2574 2652 78 7.0

2 IM Timmermans, Mark 2396 2543 147 7.0

3 GM Van Wely, Loek 2606 2552 -54 6.5

 R Table Niels Verhaar okd Rating TPR Color Result 

 1  19 Hartkoren, Maarten 1600 1650   w    1 

 2   6 Uittenbogaard, Hans 1746 1700   b   ½ 

 3   7 Klein, Hans 1894 1746   w    1 

 4   5 Van Rekom, Jerry 1880 2013   b    0 

 5   9 Stoker, Joost 1709 1840   b    0 

 6  12 Othman, Omar 1739 1720   w    0 

 7  13 De Koning, Marco 1372 1645   w    0 

Total     1706 1530 -0.33  2.5 

n Rapid Sliedrecht pt p %

3 Johan vd Griend 6 9 67%

5 Jacques Hennekes 7,5 12 63%

14 Niels Verhaar 5,5 12 46%

20 Otto van Haren 2,5 9 28%

22 Teus Slotboom 3,5 12 29%

33 Ton Slagboom 0,5 1 50%

SCD 26 55 46%

https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/780-clubleden-in-toernooien
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/781-niels-verhaar-actief-in-sliedrecht
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/781-niels-verhaar-actief-in-sliedrecht?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=scdwebsite2013v2&link=d23d98f0370c118ba2b4767a9329ebb8c1e83212
https://www.schaakclub-dordrecht.nl/index.php/781-niels-verhaar-actief-in-sliedrecht?task=article.edit&a_id=781&return=aHR0cHM6Ly93d3cuc2NoYWFrY2x1Yi1kb3JkcmVjaHQubmwvaW5kZXgucGhwLzc4MS1uaWVscy12ZXJoYWFyLWFjdGllZi1pbi1zbGllZHJlY2h0


5.MEDIA 

 
Dordrecht loopt risico om nieuwe speelzaal te moeten zoeken 
13 augustus 2022 • 12:27 door de redactie Dordrecht.net 
 
De schaakclub in Dordrecht, waar circa 120.000 mensen wonen, heeft in de coronatijd de wind tegen gekregen. 

De vereniging moest het tweede landelijke team terugtrekken uit de landelijke competitie. Hierdoor speelt de 

vereniging, die volgend jaar 135 jaar bestaat, met nog maar een team in de landelijke tweede klasse. Sliedrecht 
1 is op dat niveau promovendus dus er komt een regionale derby. 

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht moet na het zomerreces de vragen gaan 
beantwoorden van de fractie van de Verenigde Senioren Partij (VSP) over de toekomst van de zaal waar de 
schaakclub vanaf eind augustus elke dinsdagavond te vinden is. 

Volgens de geldende afspraken zal het gebouw de Crabbehoeve in 2024 plek moeten gaan maken voor de bouw 

van nieuwe woningen.  VSP-voorvrouw Margret Stolk hoopt dat de gemeente het verenigingsgebouw open wil 
houden en weer toekomst wil geven. Veel activiteiten vinden er aan de Abraham Kuyperweg/Van 

Karnebeekstraat onderdak. Ook columnist Kees Thies van AD De Dordtenaar heeft gewezen op het sociale 
belang van de Crabbehoeve. 

Het pleidooi van Kees Thies is duidelijk: Eerlijk is eerlijk, het zóu oorspronkelijk inderdaad allemaal maar tijdelijk 
zijn… die ‘ontmoetingsplek’ Crabbehoeve, gevestigd in een voormalig schoolgebouwtje aan de Van 

Karnebeekstraat. Op een dag, zo werd al bij de oprichting in 2014 duidelijk door het toenmalige 

gemeentebestuur aangegeven, zal die voormalige kleuterschool toch écht een keer gesloopt moeten worden om 
plaats te maken voor woningen. En zóver is het nu dus ook daadwerkelijk gekomen: de huurovereenkomst met 

Crabbehoeve loopt binnen nu en twee jaar af en de ‘kostbare’ grond die deze instelling daar momenteel als het 
ware ‘bezet’ houdt is, zéker vandaag de dag, een bij uitstek ideale plek voor woningbouw. Tot zover de feiten. 
 

Alleen lopen ‘de dingen’ soms nu eenmaal anders dan verwacht; eerdere woningbouwplannen op deze plek 

moesten, vanwege de bouwcrisis, keer op keer worden uitgesteld en in de tussentijd ontwikkelde dit 
(onofficiële) buurthuis zich stapsgewijs tot een nagenoeg onmisbaar ‘instituut’ in dit stukje Crabbehof. Wat ooit 

begon als een zogeheten ‘sociale moes- en beleeftuin’ groeide uit tot veel méér dan dat: in Crabbehoeve vinden 

vandaag de dag uiteenlopende activiteiten plaats die niet alleen de buurt, maar de hele wijk, een niet te 
onderschatten positieve impuls geven. Zo is er een taalcafé, wordt er gezamenlijk gegeten, kunnen mensen er 

danslessen volgen, zijn er speciale middagen voor ouderen en mensen met een beperking, vinden er 
discussieavonden plaats over buurt gerelateerde onderwerpen en óók  wordt hier door diverse buurtbewoners 

(óók niet onbelangrijk) regelmatig een biljartje gelegd. 
                                                                                                                           foto: Ton Slagboom 
Kortom… eigenlijk kán de buurt niet eens meer zonder Crabbehoeve en 

dan moet je als gemeentebestuur een, door de ontstane nieuwe 
werkelijkheid, een nu als het ware achterhaald standpunt durven herzien. 

De  Verenigde Seniorenpartij (VSP) heeft dit goed gezien en legt deze 
vraag neer bij burgemeester en wethouders. Eigenlijk luidt die vraag (zo 

interpreteer ik dat althans): wat is uiteindelijk waardevoller… een 

bescheiden stukje grond voor woningbouw of een gepassioneerd kloppend 
buurthart?   Tot zover de columnist. 

De Crabbehoeve 
Crabbehoeve is een bijzondere ontmoetingsplek en verrassende locatie in 

Dordrecht. Onze gezellige lunchroom is dagelijks geopend. Iedereen is hier 

welkom voor een heerlijke bak koffie met wat lekkers. We beschikken ook 
over een sfeervolle vergaderruimte en creatief atelier. Rondom het gebouw 

ligt een grote moes- en beleeftuin met zonnig terras. Iedere week vinden 
er leuke activiteiten plaats. Van taalcafé tot bewegen voor ouderen, van 

kids-club en van schildersatelier tot Crea-café. Maandelijks vinden er ook 
afwisselende workshops, diners en evenementen plaats..  

https://www.crabbehoeve.nl/lunchroom/
https://www.crabbehoeve.nl/vergaderen/
https://www.crabbehoeve.nl/activiteiten/
https://www.crabbehoeve.nl/tuin/


   PR Adjunct Ton werd uitgenodigd voor een leuk schaakinterview over 135 jaar historie SCD bij Via Cultura 

   Buitenschaak bij de Grote Markt  blijft succesvol…         Tom van Bokhoven verhuist Klockelaer site =>DWD 


