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Voorwoord van de Voorzitter

In het jubileumjaar 2013 wil ik graag het voorwoord schrijven voor het eerste digitale clubblad
"Schakend Dordt ".

Het jaar 2013 is een belangrijk jaar voor de schaakclub Dordrecht.

Ten eerste is het een lustrumjaar voor ons, want de vereniging bestaat maar liefst 125 jaar. Er
zijn niet veel schaakverenigingen in Nederland die ouder zijn dan onze club.

Ten tweede gaat de club weer duidelijk omhoog qua ledental: er zijn al meer dan 30 jeugdleden
en het aantal senioren loopt al aardig naar de 70. Inderdaad, binnenkort kunnen wij waarschijnlijk
ons 100't" lid verwelkomen.

Ten derde Schaakclub Dordrecht heeft een onwaarschijnlijk groot aantal teams in de KNSB en in
de RSB competitie: maar liefst 7 teams nemen deel in de diverse klassen. Opvallend is natuurlijk
dat ons eerste team het afgelopen seizoen is gepromoveerd naar de tweede klasse van de KNSB.
Nog opvallender is misschien wel dat direct in de eerste ronde werd gewonnen.
Ook de twee viertallen doen het zeer verdienstelijk en strijden zeer gemotiveerd voor de punten.
Sportief gezien gaat het prima.

De sfeer op de clubavonden is goed: er wordt heel wat afgepraat en dat gaat niet alleen maar
over schaken. Gedurende de avond is de menging van ontspannenheid en geconcentreerd
schaken evenwichtig, Slechts zo nu en dan wordt er door de competitieleider ingegrepen om het
geluid van sommige lieden enigszins te temperen.

De jeugd is onder leiding van Hein van der Wal ook lekker bezig en ik hoor in de wandelgangen
dat er mogelijk een wachtlijst op handen is. Als er erg veel jeugd in de speelzalen vertoeft is er
meer leiding nodig om een en ander te begeleiden. En meer leiding is nou net iets wat je niet
zomaar even kunt regelen,

Onze speelzaal is enorm gezellig en raakt zo zoetjes aan toch lekker vol.

Tot slot wens ik alle leden vele gezellige en spannende schaakwedstrijden toe met veel plezier
met elkaar.

Gert Zwartjes

Dordrecht, 29 november 2013

Dit eerste digitale clubblad in de 125 jarige geschiedenis van SC Dordrecht krijgt extra glans door
plaatsinq in de door webmaster Adri Timmermans fraai gerestylede (mooi Nederlands) website.

Uit de huidige interne de fraaie winst van Adri Timmermans op Johan v,d. Griend als smakelijk
voorafje:

1, e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. c3 dxc3 5. Nxc3 Bb4 6. Bc4 d6 7. O-O Bxc3 8. bxc3 Nf6 9. e5
dxe5 10, Qb3 O-O 11. RdlBd7 12. Ng5 Na5 13. BxfT+ KhB 14. Qb4 Nc6 15. Qh4 Qe7 16. Ba3

Qxa3 17. NxhT 95 18. Nxg5+ Kg7 L9. RxdT Ne7 20. Bh5 Kg8 21. Ne6 Nxh5 22. RxeT Rf7 23.
Qg5+ Ng7 24. RxfT KxfT 25. NxgT Rg8 26. Qxe5 RxgT 27.Qxc7+ KgB 28. Qc4+ Kh7 29. Re1 Qd6
30. Qe4+ Kg8 31. Qe6+ 1-0



INTERNE COMPETITIE

Intern Wedstrijdleider Henk Timmermans heeft voor het eerst een totaallijst gefabriceerd op basis
van alle 3 de gespeelde interne competities in het seizoen 2072/ 2013. Deze hadden jullie tegoed:
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Mede op basis van dit overzicht kwam het bestuur tot het idee van een Kroongroep in dit seizoen
teneinde toppers, met name van Dordrecht 1, meer u¡tdaging te bieden in de interne. Gezien de
grote deelname (alleen Lukas en Ron doen om begrijpelijke reden niet mee) voorlopige een groot
succes! De loting gaf de volgende startnummers te zien:

VAN DE INTERNE WEDSTRIJDLEIDER

De Kroongroep

Zoals besloten is op de ALV van afgelopen september is dit seizoen de zogenoemde Kroongroep
als pilot gestart. Op dit moment is de Kroongroep ongeveer halverwege de competitie.
Voorzichtig-positief zijn de geluiden over dit probeersel.

Promotie en degradatie

Degene met het hoogste aantal matchpunten van deze gesloten competitie ofwel de winnaar,
wordt de clubkampioen van se¡zoen 2OL3-2O74.
Bij een gelijk aantal matchpunten wordt het SB-systeem toegepast.
Degene met het laagste aantal matchpunten degradeert uit de kroongroep. Ook hier wordt het
SB-systeem toegepast bij een gelijk aantal matchpunten.



De winnaar van de interne competitie is degene die gemiddeld over de drie competities het hoogst
is geëindigd en krijgt daardoor het recht op een plaats in de Kroongroep seizoen 207412075.
Verder blijft het systeem van de wildcard(s) gehandhaafd,

Een enkele opmerking...,.

Het bestuur hoopt op een succesvol verloop van deze speciale competitie en dat er reden
voldoende is om het volgend jaar definitief in te voeren. Daarbij is de wedstrijdleider voor een
groot deel wel afhankelijk van de accuratesse van de spelers. Het speelschema én alle
mailadressen zijn bekend bij alle deelnemers, Daardoor blijft het voor iedere speler van de
kroongroep mogelijk af te wijken van het speelschema, maar men dient dan wel zelf tijdig contact
te zoeken met betreffende tegenstander om in overleg een andere, vanzelfsprekend niet in de
verre toekomst gelegen datum te vinden waarop de partij alsnog gespeeld gaat worden en
daarvan de wedstrijdleider eveneens tijdig op de hoogte te stellen. Mocht dit laatste achterwege
blijven dan heeft dat voor de interne competitie vaak uiterst vervelende consequenties voor de
schakers in onze interne competitie.

Henk Timmermans

Stand in Kroongroep
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Competitie ranglijst na ronde: 11
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SNELSCHAKEN

Op de eerste avond van het seizoen werd meteen een heleboel duidelijk. De rollen worden
komend jaar omgekeerd. Niet langer de gevestigde namen aan de kop van de ranglijsten. Het
eerste snelschaak toernooitje, dat echt noooooit "voor de lol" wordt gespeeld werd gedomineerd
door Johan van der Griend en Otto van Haren. In de laatste ronde speelden de koplopers tegen
elkaar. lohan stond op dat moment net een halrje voor op Otto. Hij kon Otto net in bedwang
houden (of was het andersom) en het werd remise waardoorJohan eerste en Otto tweede werd.
Een verrassing? De eerste plaats van Johan komt wel eens vaker voor, maar de tweede plaats van
Otto? Voor de achteloze lezer van de verslagen van het snelschaken misschien een beetje, maar
als je elke keer meespeelt, dan weet je dat Otto al heel lang aan de poorten staat te kloppen tot
er iemand open doet. Nu heeft hij gemerkt dat je daar niet op moet wachten, maar hij heeft zelf
de poorten open gebeukt. We zullen nog eens wat beleven in het komende seizoen.

De einduitslag:

1. Johan 7.5 4. Viktor K. 6 7. Thijs 4
2. Otto 7 5. Ben 5.5 8. Anton 3
3. Viktor van B. 6.5 6. Adri 4.5 9. Peter 1

Adr¡ T¡mmermans

RAPIDSCHAKEN

In de twee gespeelde ronden is een duidelijke aanwas waarneembaar. Wellicht help het indelen op
de computer met het Zwitserse systeem daaraan mee. Een twintigtal staan er nu op de lijst,
waarvan Laurens Jiskoot de voorlopige koploper is.

De tweede ronde van rapid en snel is inmiddels ook gespeeld; de kaartjes moeten nog verwerkt
worden en zullen binnenkort zichtbaar zijn op de site. De Sinterklaasavond was weer zeer gezellig.



EXTERNE COMPETITIE

Dordrecht 1 (KNSB 2" klas)

*Gewonnen van Voerendaal 1

Eind September begon de KNSB competitie. Na de promotie van ons eerste team, in die
fantastische wedstrijd tegen Paul Keres 3 eind april, moeten we het dit jaar een stap hoger laten
zien. Onze Sliedrechtse collega's weten hoe moeilijk dat is.
Rond 12:30 uur bleek dat onze normale speelzaal helaas werd gebruikt voor een Surinaamse
kerkdienst. Met veel halleluja's op ongeveer 100 dB leek een rustige schaakmiddag ver weg.
Improviserend en onder toeziend oog van een, door de KNSB toegewezen, wedstrijdleider werd
het laatste lokaal in een van de vleugels snel in gereedheid gebracht zodat om 13:00 uur alsnog
het startschot in redelijke rust kon worden gegeven.

Bij ons kwam het Zuid-Limburgse Voerendaal2 op bezoek. Op papier een gelijkwaardige
tegenstander. Er zaten 4 elo punten verschil tussen de ratings. Voerendaal moest echter gebruik
maken van 2 invallers en wij konden leunen op onze supersub Piet, die de verhinderde Wijnand
verving.
De stand in de wedstrijd ging al snel onze kant op. Piet had heel snel een stelling in het Janssen
systeem die je graag speelt met veel druk op de koning van de tegenstander. De eigen koning
staat een beetje in het midden, maar daar staat die veilig...

Lukas speelde een opening, die hij b¡j toeval die ochtend in een boekje van Kramnik had zien
staan. Zijn tegenstander kennelijk niet, want die gaf na een uurtje spelen plotsklaps een stuk weg
en gaf meteen op (1-0). Dat speelt natuurlijk heel lekker. Mark kwam met zwart, in een Benko,
steeds gemakkelijker te staan. Maar ja, het blijft een pion achter en het blijft een heleboel
ratingpunten (2356) en die krijg je niet voor niets.... De andere borden schommelden zo'n beetje
rond een gelijke stand. Dan leek het weer een beetje beter, dan weer een beetje slechter, maar
steeds leek een winst er wel degelijk in te zitten. Zeker als je het punt bij Piet alvast meetelde.
Voerendaal speelde stug door en kreeg meer grip op de wedstrijd. Lennard werd in de verdrukking
gebracht; Bij Dirk was het moeilijk in te schatten met zoveel materiaal op het bord en dreigingen
aan twee kanten en ook bij Melvin leek het niet het makkelijk. Rene en Berend waren in volkomen
gelijke stellingen al remise overeengekomen (2-1) en ook Mark kreeg een remise aanbod, Zijn
stelling was optisch heel goed, maar er leek toch een ontsnapp¡ng mogelijk. Aangezien hij nog
veel tijd over had besloot hij het aanbod even in beraad te nemen en af te wachten hoe het bij de
anderen zou aflopen. Piet had inmiddels een kwaliteit gewonnen en speelde het heel rustig en
zeker uit (3-1). Mark nam met deze stand de remise aan (3.5-1.5). Lennard was zover in het
nauw gedreven dat zijn tegenstandster een vol stuk offerde. Als Lennard het aannam kwam hij
heel erg onder vuur te liggen, maar als hij het liet staan ook. Dan maar aannemen en goed blijven
keepen. Constant onder druk, maar steeds meer materiaal oprapend bleef hij tussen de
mijnenvelden door laveren en toen hij met een simpele koningszet de voorsprong tot een volle
toren zonder dames op het bord kon uitbouwen gaf zijn tegenstandster op (4.5-1.5), De eerste
wedstrijdpunten in de tweede klasse waren binnen. Dirk had zijn eigen koning in relatieve
veiligheid gebracht en was aan een klassieke koningsaanval begonnen. Door een tussenzetje kon
zijn tegenstander de lont net nog uit het kruitvat trekken en namen beiden genoegen met remise
(5-2). En toen bleef Melvin alleen nog over. Hij had de hele middag in een partij gezeten waarbij
de kansen steeds keerden. Dan weer Melvin, dan weer zijn tegenstander, dan weer Melvin met
initiatief. Nadat alle anderen klaar waren had Melvin een dame eindspel op het bord met 5
pionnen voor Melvin en 4 voor zijn tegenstander. Onder grote publieke belangstelling ging Melvin
voor de winst terwijl remise accepteren toch verstandiger was geweest, Hij overzag een schaakje,
verloor zijn pion voorsprong en kreeg tegelijkertijd ook nog eens een gevaarlijke vrijpion tegen.
Hij probeerde het noodlot nog lang te keren, maar helaas, Hij verloor (5-3). Ondanks deze
domper, vooral voor Melvin zelf natuurlijk, was de sfeer in de geTmproviseerde bezoekers-
ontvangst-ruimte (de gang tussen de lokalen) er al vanaf het moment dat we de punten binnen
hadden niet minder om. De grote hoeveelheid bezoekers gaven de bijzonder geslaagde schaakdag
nog eens extra kleur. Iets dat ook de spelers bijzonder op prijs stellen natuurlijk.



Voor wat betreft de toekomst: met de wijze waarop deze wedstrijd werd gewonnen hebben we
laten zien op dit niveau goed te kunnen spelen. De volgende wedstrijd moet duidelijk maken of we
deze vorm kunnen handhaven. Dan wacht Veldhoven die ongeveer dezelfde rating zijn als wij.

Hieronder de gedetailleerde uitslag
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Adri Timmermans
Een leuk en uitgebreid stuk van Melvin:

Beste team-/clubgenoten van SCD,

Afgelopen zaterdag in de 1e ronde KNSB was het weer een partij waar het verkeerd afliep qua individueel resultaat. In een
beter staande stelling (dame-eindspel met pion voordeel) ging ik toch de mist in. Adri heeft het een en ander over deze
partij en wedstrijd in grote lijnen in een keurig verslag op de website van de club gepubliceerd.

Als aanvulling hierbij de partijnotatie en toelichting van de gespeelde zetten en belevenissen die ik tijdens deze paftij heb
ervaren.
t.d4 Pf6 2.c4 c5 3.Pf3 cd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d5 6.cd5 Lc5 7.P1c3 a6 8.Pa3 0-0 9.g3 Pg4 10.e3 Df6 11.De2 Dg6 12.f3 Ph6
13.Lg2f514.Pc4 Pd7 15.0-0 b5 16.Pd2 Lb7 L7.Pb3 Lb6 18.Kh1 b4L9.Pa4 Lxds 20.Td1 De6 21.Pxb6 Pxb622.e4fe4
23.fe4Lc424.Det Pg4 25.1e3 Pxe3 26.Dxe3 Lb527.Pc5Df7 28.b3Pd7 29.Pxd7 LxdT 30.Dc5 Lg4 31.Tfl Dh5 32.Dc4+
Kh8 33.Txf8+ TxfS+ 34.Dxb4 De8 35.Tf1Txf1+ 36.Lxf1 Lf3+ 37.L92 Le2 38.Dd2 Lb5 39.Df2 Dc8 40.1f1 h6 41.Lxb5 ab5
42.Dd2 Da8 43.Dc2 b4 44.Dc4 DbB 45.K92 Dd6 46.Dd5 Da6 47.Dxe5 Dxa2+ 48.Kh3 Dxb3 49.Db8+ Kh7 50.Dd6 Dc4
51.e5 b3 52.Db6 Df1+ 53.K94 De2+ 54.Kf5 Dc2+ 55.Kf4 b2 0-1

Een opening die ik redelijk goed ken en een paar keren in voorgaande partijen heb gespeeld.

Zwart offert op zet 6 een pion voor stukkenontwikkeling. 6.....Pxd5? leidt na 7.Dxd5 Dxd5 8.Pc7+ en 9,Pxd5 tot
stukverlies. Het plan van wit in deze opening is me wel duidelijk: loper via g2 ontwikkelen met extra dekking van pion d5,
vervolgens na a7-a6 met Pa3 spelen, en na korte rokade e4 opspelen, en dan nog een paard via c2 (en evt pionopstoot
b2-b4 om de loper van c5 te jagen), op e3 posteren en wit heeft een plusstelling met pion voordeel.

Dit plan ging in deze partij echter niet op, vanwege 9.....Pg4. Geen probleem, 10.e2-e3 is een goede zet die ik ook een
paar keren in partijvoorbereidingen heb bekeken. En na 11.De2 is er ook nog steeds geen vuiltje aan de lucht.
Nadat zwart 11....D96 had gespeeld, bekeek ik de bedoeling van deze zet en zag toen dat er evt. na 12.Lg2 (wat na
analyse ook goed speelbaar bleek) 12.....Lf5 volgt en dan is er voor wit niet direct een rokade mogelijk vanwege 13.0-0
Ld3. Dus om zwarts plan met Lf5 te verhinderen, speelde ikl2.f3 met de volgende bedoelingen:
1) het paard op 94 aanvallen en 2) na evt Lf5 met e4 te vervolgen.
Ik zag toen ook dat er een nadeel aan 12.f3 was: de loper op c5 kon wel problemen geven na een korte rokade ivm de
penning van pion e3
Ik had na 13....f5 daarom een ander plan in petto: Pa3-c4 spelen, om pion e5 aan te vallen en pion e3 extra te dekken na
bv.....f5-f4. En deze zet (Pc4) heb ik dus ook gespeeld (op zet 14).
Op zet 15 rokeerde ik, maar volgens computeranalyse was 15.a4 een betere zet in die stelling en wit behoudt groot
stellingvoordeel, omdat zwart niet direct met 15.....b5 kan vervolgen.

Na 15.0-0 dus wel 15....b5 en ik overwoog 16.Pa5, maar intuitief vond ik die zet niet echt sterk, vanwege een randpaard
(uitdrukking: een paard aan de rand, een schand) en de weinig uitwegmogelijkheden als het evt zou worden aangevallen
Dus speelde ik het voorzichtige 16.Pd2 en uit analyse achteraf bleek dat 16.P45 toch beter was. Zwaft kreeg vanaf
t6,....Lb7 een gelijkwaardige stelling, omdat ik een tempo tekort kwam om pion d5 met e3-e4 extra te dekken; zoals
aangegeven door de penning van pion e3 na korte rokade.

De tweede fase in deze partij is aangebroken: zwart kreeg langzaamaan licht stellingvoordeel en ik besefte toen ook dat ik
m'n voordeel die ik vanuit de opening had bereikt, had verspeeld.
Maar toch, ik bleef hoopvol gestemd dat ik pion b4 met bv een schaakje Dc4+ zou kunnen winnen, Dus speelde ik 20.Td1
om de loper d5 aan te vallen. Wijkt de loper van d5, dan was ik Dc4+ van plan, gevolgd door Dxb4 met pionvoordeel.
Zwaft verdedigde loper d5 met 20.....De6. Ik zat toen te kijken of ik met een evt dubbele aanval op zowel loper d5 als
pion b4 met 21.Dd2. Maar ja, dat plan ging helaas niet vanwege 21.....Lxb3. Verder bekeek ik in die stelling ook naar
2l,Ld2, maar zag dat zwart a6-a5 speelt om pion b4 te dekken. Dus ik speelde optie 3) 2LPxb6, en heb dan in ieder
geval het loperpaar.

De bedoeling van22.e4 is de diagonaal van Lc1 te openen en een open d-lijn voortoren d1 te maken. Zwart ruilde af
(fe4) en speelde vervolgens 23.....Lc4. Toen zag ik dat als de dame wijkt, Pg4 met tempo in het spel komt met de
bedoeling Pf2+. Ik speelde dus 24.De1 en Le3 om dit schaakje te verhinderen. Zwart speelde toen vanwege de naderende



tijdnood 25.....Pxe3 a-tempo, waarin eigenlijk 25.....Pa4 een betere zet was. M'n plan was toen om na afruil Lf1 te spelen,
maar ja ook dat plan ging niet op vanwege 26....,1b5 met de bedoeling het paard naar c4 te spelen. En ja, ik wilde de
loper niet voor het paard afruilen, en zag dat Pc4met b3 verhinderd kon worden. En om dit te bereiken, speelde ik Pc5 om
de dame e6 aan te vallen. Zwart kon in d¡e stelling wel 27.....Pc4 proberen, maar na stukkenruil (28.Pxe6 Pxe3 29.Pxf8
Pxdl 30.Txd1 KxfB) ontstaat er een volkomen gelijkwaardige stelling.
Na 28.b3 bekeek ikde mogelijkheid 28.....Df2, waarna ikwaarschijnlijk na dameruil op remise zou spelen.

Toen zwart 28.....Pd7 speelde, zag ik vrijwel direct dat ik na afruil van de paarden vervolgens met Dc5 pionvoordeel kon
halen. En zo geschiedde. Ik was daarbij ook verrast dat zwart met 30.....L94 vervolgde, omdat ik daarmee met 31.Tf1
sowieso een toren kon afruilen en daarbij nog pionvoordeel heb, wat de stelling natuurlijk vereenvoudigd. Daarbij gaf ik
nog eerst een tussenschaakje met 32.Dc4+ om de koning naar hB te jagen, met evt nare matdreig¡ngen op de onderste rij
en om een extra dekking voor toren f8 uit te schakelen.
Vervolgens had ik 2 mogelijkheden: een toren afruilen of direct met 33.Dxb4 pionwinst te halen en de druk of de onderste
rij te houden. Ik koos voor de eerste mogelijkheid, vanwege principe met pionvoordeel in deze stelling zoveel mogelijk
stukken ruilen. Dit plan hield ik aan tot het eindspel.

Op zet 41 lukte het nog om ook de lopers af te ruilen en toen was er dus een dame-eindspel met pionvoordeel op het
bord.
M'n volgend plan was dus om een vrijpion met opstoot a2-a4 le maken en van daaruit op winst te spelen. Dit plan werd
echter in de kiem gesmoord toen zwart 43....b4 had gespeeld en a2-a4 niet meer direct opging, vanwege ba3 e.p.
Enfin, de partij ging verder en ik ging er in eerste instantie vanuit dat zwaft in die stelling wel een remisevoorstel zou
doen, wat ik na overleg met Adri en gelet op de stand op dat moment in die wedstrijd dus wel zou aannemen.
Dat remisevoorstel van de tegenstander bleef uit en ik zocht toen naar een ander winstplan en dat was dus dameruil,
waardoor het pionneneindspel gewonnen is.

Maar toen in de eindfase kwam het noodlot: na enkele zetten met de dame en een tussenzetje 45.K92, g¡ng ik er na
46.Dd5 "blindelings" vanuit dat de koning nog op h1 stond. Dit had mede te maken, omdat een paar zetten eerder
tot 44.Dc4 dat wel het geval was, en ik (toen de zwarte dame op aB stond) wel naar Dxa2 had gekeken, en ik zag dat er
geen noodlottige consequenties waren, want dan speel ik 45.Dxb4 en de witte koning kan de schaakjes
uiteindelijk ontlopen. Drie zetten na deze calculatie was er dus een wijziging in de stelling (Kg2) die me dus was ontgaan
en na 47.....Dxa2 en deze keer met schaak! zag ikde bui al hangen in deze partij. Dit mede doordat pion b3 ookverloren
gaat en zwart een gevaarlijke vrijpion krijgt.
Als ik dus na -een tot dan toe- redelijk goed gespeelde partij had gezien dat de koning op 92 stond, had ik wel zeker
47.Dd2 gespeeld en normaalgesproken zou in die stelling alleen wit nog op winst kon spelen.

Deze misser (het schaakje) kon ik tijdens de part¡j niet direct verwerken en deed vervolgens verwoede pogingen om pion
b4 tegen te houden (met de moed der wanhoop), wat helaas niet is gelukt en ik deze partij dus verloor.
Nadat vooral de laatste fase van deze partij me nog vers is bijgebleven, kwam ik kort na afloop tot de conclusie dat ik
met 49.Df5 ipv 49.Db8+? nog een soort eeuwig schaak manoeuvre zou kunnen hebben. Maar ja, om deze laatste
reddende zet achter het bord tijdens de partij na zo'n grote vergissing (blunder), misser en teleurstelling (3 ln 1) te
bedenken, is natuurlijk niet makkelijk.

Hoe dan ook, het heeft wel enige tijd geduurd voordat ik deze onnodige verliespartij kon verkroppen en dat was dus ook
een reden dat ik na afloop direct ben weggegaan zonder meteen na te vragen wat het team overall en de individuele
scores in deze wedstrijd waren.
Toen ik later op de avond de uitslagen op de KNSB site bekeek en de individuele scores van Lennard had vernomen, was
het voor mij wel een opluchting dat het team overall wel een mooie overwinning heeft behaald in deze wedstrijd in de 2e
klasse KNSB.

Teamgenoten, allen gefeliciteerd met deze teamoverwinning in de 1e ronde. Een goede start en op naar de komende
wedstrijden!

Groeten, Melvin Holwijn

x Verloren van Veldhoven

Normaal gesproken worden op deze site de uitslagen van ons eerstteam in geuren en kleuren beschreven.
Dat gaat heel gemakkelijk als er wordt gewonnen en de laatste seizoenen was dat veelvuldig het geval. Na
de promotie naar de tweede klasse was duidelijk dat dat misschien wel wat moeilijker zou worden, maar na
de eerste wedstrijd leek het allemaal best nog wel eens voort te kunnen gaan. En toen kwam dan de
wedstrijd tegen Veldhoven. Op papier een gelijkwaardig team en met een flinke dosis zelfvertrouwen gingen
we op pad.

Het begon ook allemaal best aardig, maar helaas ging het na een uurtje verkeerd en het bleef fout gaan. Dat
was precies op het moment dat de trouwe supportersschare de speelzaal inkwam. De uiteindelijke buit was 1

winstpartij van Berend en 3 remises voor Mark, Rene en Melvin.(1 had een nul moeten zijn, een andere had
het volle punt moeten zijn en de derde was inderdaad een echte remise). Een volledig verslag komt nu als
mosterd na de maaltijd. Vandaar dat ik volsta met de uitslagen zoals gepubliceerd door de KNSB:
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Nou ja, het zou een keer gebeuren. We zijn bruut wakker geschut en zullen de volgende ronde zeker weer op
onze plek zijn.

Adri Timmermans

*Gewonnen van Krimpen (BEKER)

Maandagavond moest een viertal spelers zich melden in Krimpen ad IJssel om het bekerduel tegen Krimpen
te spelen.
Dit team had in de vorige ronde voor een daverende verrassing gezorgd door het sterke Spijkenisse uit het
toernooi te wippen. Na diepgaande overpeinzingen, waarbij de wil om te winnen vocht met het gevoel van
wat je toch hoort te doen, was besloten om toch voor de optimalisatie van de overlevingskansen te gaan.
Kortom...een tactische opstelling met Melvin op bord l tegen Harold van Dijk, die met een rating van
ongeveer 2320 wel heel dicht tegen Mark aan zat. Mark op 2 tegen P, Sturm, Berend op 3 tegen oud clublid
Gosse Romkes en Lennard op 4 tegen R. Verhoog. Het heeft wel even geduurd, maar het betaalde wel uit.
Na een overweldigende start van Harold leek het al snel moeilijk te worden voor Melvin, maar hij vond steeds
een weg om het gevecht gaande te houden, Mark drukte zijn tegenstander heel langzaam plat en ondanks
alle ruilpogingen ten spijt, Mark bleef druk houden. Berend had een echte "Berend stelling", Weinig mensen
begrepen er iets van en gelukkig was dat ook het geval met Gosse. Berend had een pion gewonnen. Dat was
niet helemaal gratis, want Gosse had er flink wat compensatie voor. Maar Berend bleef nauwkeurig spelen en
ondertussen zijn pionnetje keurig vasthouden. Hij worstelde zich steeds verder onder de druk uit. Lennard
had een heel moeilijke partij.

Toen alle spelers al met flink uitgedunde troepenmachten speelden stond bij hem bijna alles nog op het bord
Misschien ook al omdat er nog maar een klein aantal zetten was gespeeld. In uren gemeten bleef die
spanning heel erg lang op het bord. Het eerste punt was voor Berend, die de aanval overnam en binnen de
kortste keren een onstuitbare mataanval produceerde. Het tweede punt was voor Mark, die met twee
vrijpionnen naar de overkant stormde. Heel even was er nog wat ongerustheid bij de omstanders, had zijn
tegenstander nu opeens toch een tegenkans gegrepen? Maar nee hoor, een promotie en een paar schaakjes
waren voldoende voor de 2-0, Melvin speelde nog, Harold had zijn voordeel misschien niet snel te gelde
gemaakt, maar de voorsprong van twee pionnen was er nog steeds. Melvin bleek kansloos in een eindspel
van K+D+3p tegen K+D+sp: 2-1. De laatste partij was nu wel in een fase terecht gekomen waarin beide
spelers toch echt zetten moesten produceren. Het was een koningsaanval tegen een koningsaanval waarin
kansen voor beide spelers leken te zijn. De krimpenaar kon op een gegeven moment eeuwig schaak forceren
met een dame-offer, maar dat was, gezien de stand natuurlijk niet voldoende. Hij speelde dus door en
moest, in een razend ingewikkelde stelling toch het punt aan Lennard laten.

Het was een prachtige schaakavond, bij een gezellige en grote vereniging. Veelspelers van Dordrecht en
Krimpen kennen elkaar en het was dus een ambiance een schaakavond meer dan waardig. Wat het natuurlijk
helemaal leuk maakte was het feit dat de harde kern van Schaakclub Dordrecht Houligans (Ben Sitton, Victor
van Blommestijn en Henk Timmermans) op maandagavond weer de reis Krimpen hadden gemaakt om het
team te komen ondersteunen. Iets dat de leden van Krimpen ook niet is ontgaan. Zoals een van de clubleden
het na afloop tegen mij zei: "Ik baal ervan dat we hebben verloren, maar ik gun het jullie wel"

Adri Timmermans

Bd Krimpen 2051 Dordrecht 2tt4 1-3

I Harold van Dijk 2324 Melvin Holwijn te4s I r-o
2 Pieter Sturm 2022 Mark Timmermans 2325 0-t
3 Gosse Romles 1969 Neremd Eikelboom 2134 0-l
4 Rick Verhoog 1 889 Lennard den Boer 2053 0-t

Het volgende komt van de Krimpen site, waarvoor dank. Bij bord 3 was de wedstrijdleider even afgeleid ...?l



Mark is even weg

*Gelijk tegen UVS

In de derde ronde van de KNSB competitie speelde ons eerste team tegen het Nijmeegse UVS. Voor de

tweede keer in anderhalf jaar tijd waren de Nijmegenaren bij ons op bezoek. De eerste keer was het een
wedstrijd waarin wij de koppositie weer konden terugpakken na een lange achtervolging. Het lukte toen niet
en na een doldwaze wedstrijd werd het 4-4.In de laatste wedstrijd van dat jaar veroverde UVS het
kampioenschap en promoveerde, En gisteren stond dan ook dezelfde wedstrijd maar nu een klasse hoger op
het programma, Wijzer geworden van de vorige ontmoeting, kozen we daarom dit keer voor een wat
aangepaste opstelling.
Om 13:00 uurtraden respectievelijk Rene, Berend, Mark, Lucas, Piet die de verhinderde Dirkverving, Melvin,
Lennard en Wijnand aan. De speelzaal was nog niet helemaal in gereedheid want om 12:30 uur waren er nog

een vijftal bouwvakkers in ketelpakken met boren, zagen en ladders in de weer. Daar was na de start van de

wedstrijd weinig meer van te merken. Alleen in de hoek van de zaal hing nog lang een paar benen uit het
plafond van iemand die heel stilletjes de laatste hand aan de reparaties legde.

Dan de wedstrijd. Het duurde niet lang of er begon wat tekening in het strijdverloop te komen. Het was niet
bepaald een tekening waar wij op zaten te wachten want op veel borden was een licht overwicht van UVS te
ontwaren. Rene had op een gegeven moment 9 stukken staan op de rechthoek d7-h8 , Berend stond een
pion achter, bij Mark was de brandweer nodig want het bord stond in brand, Lennard stond minder en ook
Wijnand had een moeilijke stelling. Alleen Lukas stond echt lekker. De rest stond min of meer gelijk, maar
wel in gecompliceerde stellingen waarin alles mogelijk was.
De eerste met een resultaat was Mark. Zijn tegenstander miste een wending en stond pardoes verloren. Hij

deed er ook niet lang over om dat toe te geven (1-0). Even later hadden we een duidelijke meevaller:
Lennard scoorde het tweede punt nadat ook zijn tegenstander in een betere stelling een flinke bok schoot (2-
0). Maar ondanks deze comfortabele voorspong werd de prognose minder. Piet kwam steeds meer onder
druk te staan, Berend, Rene en Melvin stonden inmiddels een gezonde pion achter en ook Wijnand stond niet
best en verloor een paar zetten later (2-1). Lukas bouwde zijn stelling steeds verder uit, nu met een kwaliteit
voor en een vrijpion op d6. Plotseling sloeg het noodlot toe. Piet overkwam een zeldzame verstoring van zijn
concentratie. Met een plotselinge remisevariant voor het grijpen dacht hij met een matvalletje een extra
dreiging te hebben. Dat bleek een geval van schaakblindheid te zijn. De kansen op remise waren meteen
verkeken en enkele zetten later gaf hij op (2-2). Berend wikkelde heel bekwaam af naar een remise stand
met een pion minder (2.5-2.5). Knap was ook hoe Rene koelbloedig bleef en remise hield met een pion
minder in een paard tegen loper eindspel (3-3). Hiermee leek het matchpunt te zijn veiliggesteld want Lukas

hoefde het alleen nog maar binnen te hengelen. En dat deed hij dan ook onder grote belangstelling. Nu was

het alleen Melvin nog die, tegen beter weten in, probeerde om met een remise de volle winst in Dordrecht te
houden. Het was bewonderenswaardig, maar ook een hopeloze missie. Om 18:15 uur gaf hij op en was de

eindstand van 4-4 bereikt, Wederom een gelijkspel teven UVS. Dit keer mogen we blij zijn met dit resultaat
tegen een goede tegenstander. Adri Timmermans



4 4Bord Dordrecht 2lL2 UVS 2t27
1 Rene Krul 2r44 FM PaUI SDan 2236 Vz 1/z

2t34 FM Joost Retera 2284 Vz 1/z2 Berend Eikelboom

2752 1 03 FM Mark Timmermans 2325 Pim Haselaoer

4 Lukas van der Linden 2228 Anton van Riin 2t9t 1 0

5 Piet Pluvmert 2037 Rov van den Hatert 2043 0 1

2046 0 16 Melvin Holwiin 1945 Lars Kurstjens

Ruud van de Plassche 1 07 Lennard den Boer 2053 2001

I Wiinand den Dekker 2027 Dennis Arts 2063 0 1

Naschrift: De wedstrijdleider moest eind van de middag nog ingrijpen: 'Het is hier geen café!'Waarvan akte. Ion S

Dordrecht 2 (RSB Promotie klas)

*Verloren van Moerkapelle 1

De eerste wedstrijd van een op papier verzwakt tweede (enkele toppers op de transfermarkt verkocht aan
het derde!) was thuis tegen Moerkapelle. Daarbij was coach Ton Slagboom weer eens op zijn gebruikelijke
vakantie, dus de 2-6 nederlaag was eigenlijkvan te voren verwacht/ ingecalculeerd.
Gezien de sterkte van de tegenstander echter had een gelijkspel genoteerd moeten worden en lieten we het
dus eigenlijk gewoon liggen. Helaas.
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Dordrecht 2

Piet Pluymert
Johan van de Griend
Ben Sltton
Victor van Bfommestein
Conchita Dwars
Laurens Jiskoot
Ari.e van Heeren
Adri Timmermans

Fianchetto 1

Y"çr_l_.epçl I 9 ..1
Jesse van Elteren
Wouter Vroegindeweij
Arno Luinenburg
Hugo van Elteren
Boudewijn Weijermars
Maarten Vroegindeweij
Kevin Bakker
Christiaan Noorfand

Dordrecht 2

Piet PÌuymert
Ton Slagboom
Victor Koppelaar
Victor van Bfommestein
Ben Sitton
Johan van de Griend
Conchita Dh/ars
Henk Timmermans

IBl 3 51.1 - 2r't
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1805
1814
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17 01
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7941
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14 - 1/t

0 -1
Ton Slagboom

*Verloren van Fianchetto 1

De tweede wedstrijd tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander ging helaas ook verloren.
We speelden in een wat troosteloos buurtgebouw inclusief Halloween aankleding. Helaas waren sommigen
van ons blijkbaar gelijk van slag, zoals invaller Henk die de opening verprutste zoals hij zelf zei. Komt voor
Henk, geen probleem. Ook Victor van Blommestein leek weinig potten te kunnen breken met zwart . Hij werd
dan ook sterk van het bord gezet door veteraan Arie. De volgende zwartspeler die het schip in ging was
Johan, maar die deed het helemaal zelf in goede stelling. Daar stond een gelukje tegenover in het eindspel
bij Ben, die eerder promoveerde en won.

Met deze 1-3 tussenstand leek er toch nog wel een puntje in te zitten. Kopman Piet speelde vanuit een
rustige opening zijn tegenstander weg en Conchita leek op techniek een lopereindspel uit te hengelen, Even
de lopers ruilen (oeps, het is nu remise), en even een pionnetje ruilen (en ja hoor het is zelfs verloren). Erg
jammer van zo'n positioneel fraai gespeelde partij. Ondertussen kon Victor Koppelaar ondanks terugknokken
zijn stelling niet redden en had Dordt 2 verloren. Toen Ben dat kwam zeggen bij Ton, liet hij zijn goede
toreneindspel met pluspion remise lopen tegen zijn uiterst sympathieke tegenstander.

1B9B
1. Ron Burgerhout
2. Bar|u Vooqt
3. Erik Smeekes
4. Arle Verschoor
5. Martijn van der Vaart
6. Jos Kruidenier
7. Martin van der Hldde
B. Bas van Driel

2031 0

L900,
1_BB3 1

1805 1

IB21 O

1918 1

1814 1

1806 1

-1
_ 1,,

-0
-0
-1
-0
-0
-0

Ton Slagboom



xGewonnen van Maassluis 1 (BEKER)

In de beker wonnen we als favoriet in en van Maasluis, maar moerzaam.
Kopman Piet bedacht een vreemde mix in de opening inclusief vroege dameruil en verloor vrij snel en
geruisloos een stuk.Ook Johan was snel klaar met een kwal winst midden op het bord, daarna bleef het lang
1-1 en was het spannend op Bord 2.Daar vlochtTon een truc in de Leeuw, won een pion en de partij waarna
Victor zijn gelijke eindspel remise gaf:

Maass luis
1. Marcel Bergen
2. Gert Dijkstra
3. Dirk Brijs
4. MichaeÌ Kroes

Dordrecht 2

1. Ton Slagboom
2. Piet Pluymert
3. Victor Koppelaar
4. Jan Wlflem Versloot
5. Victor van Bfommestein
6. Ben Sitton
7. Conchita Dwars
B. Johan van de Griend

753 - Dordrecht
834 - Piet Pluymert
856 - Ton Slagboom
651 - Victor KoppeÌaar
671 - Johan van de Griend
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50
30
40
90
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193 3
w 2031
z ]_900
w 1BB3
z I97B

We (de auto Johan, Piet en Ton) sloten de avond aan de bar in stijl af met de geweldige'grande lady'Corrie
Vreeken. We moesten niet vergeten de hartelijke groeten aan Leo Jansen te geven, wat gebeurd is,

Ton Slagboom
*Verloren van RSR 1

Helaas is ook de derde wedstrijd van Dordrecht 2 in de Promotieklasse verloren gegaan. Dinsdag 12
november werd met 5.5-2.5 verloren van RSR-Ivoren Toren 3. Een nederlaag waar niets op af te dingen was
Daar komt nog bij dat de gasten op het laatste moment een vervanger moesten opstellen. Piet en Johan
brachten een vol punt binnen. Ton speelde remise, Victor K., Jan Willem, Ben, Victor van B. en Cochita
verloren, de een na wat meer strijd dan de ander. Nog hoeft er niets verloren te zijn, maar aangezien er 4
ploegen moeten degraderen aan het eind van het seizoen is het wel nodig om punten te gaan scoren. De
volgende wedstrijd ¡s tegen Spijkenisse 2 op 73 december. Komen dan de eerste punten?

1895 -
1900 -
2037 -
1BB3 _

7984 -
1805 -
7821 -
7BI4 _

1918 -

RSR lvoren Toren 3

Alek Dabrowski
Arnold Rij ken
Joop Klijn
Herman Keetbaas
Michael Fung
Pauf Dekker
Leo de Jager
Mark Beijen

1851 2.5-5.5
193s 0

154
190
194
r92
189
792
TlB

5-0.5
-0
-1
-1
-1
-1
-1
-0

Johan y d. Griend
xVerloren van Spijkenisse 2

Een duo verslag van een voor Dordrecht bemoedigende wedstrijd door captain lohan en coach Ton:

Op vrijdag de 13e ging Dordrecht 2 met 0 punten op zak naar koploper Spijkenisse 2, een sterk jong team.
Vooraf maakte we ons dan ook geen illusies I zeket niet omdat we dit seizoen toch iedere wedstrijd minstens
1 invaller nodig hebben uit het keurcorps van John Janssen. Deze keer was hij zelf aan de beurt samen met
Adri Timmermans. Ter plekke werden we hartelijk welkom geheten door de gehele ons wel bekende familie
van der Beek in een werkelijke schitterende speelzaal van de Bibliotheek, Eigenlijk waren het deze avond
zelfs 3 zalen, waarvan 1 min of meer recreatief en 1 'stiltezaal' voor de externe. Beide bezaten bovendien
reuzenschermen met allerlei digitale informatie. Helaas moest wedstrijdleider Simon de uitslagenbriefjes nog
knarsetandend voor de RSB met de hand invullen. We kunnen weer een poging gaan doen op t4 Mei 2014!

Hoewel het er in het begin van de avond met een zeer snel stukverlies van John niet naar uitzag, leek het
strijdplan van de coach toch nog sensationeel te gaan lukken. Weliswaar konden ook Adri Timmermans en
Victor van Blommestein het met de witte stukken niet redden, maar kopman Piet overspeelde met wit wel
zijn opponent. Ton had toen al na 14 zetten remise gemaakt met bijna een uur meer bedenktijd omdat zijn
tegenstander geen raad wist met de Leeuw. wat achteraf te snel bleek. Helaas een verkeerde inschatting.

De zwartspelers weerden zich namelijk uitmuntend. Ben speelde een prachtige partij en ronde die op de voor
hem kenmerkende wijze af naar mat met nog luttele seconden op de klok. Daarmee is Ben in de Top 10 van
de Promotie klasse terecht gekomen, Ook Victor Koppelaar leek te gaan winnen in een actiever paard
eindspel na zich uit het Frans keurig losgewerkt te hebben. Erg jammer dat het net niet lukte.
Daarmee kwam op de schouders van lohan de zware taak om te gaan winnen en ondanks een goede stand
lukte dat net niet.

Wel de beste wedstrijd van het seizoen
Ton Slagboom

Kortom, 3,5-4,5 en Spijkenisse kwam met een blauw oog weg



Het verslag van Johan zoals gepubliceerd op onze nieuwe site :
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Helaas is het Dordrecht 2 niet gelukt om de eerste overwinning dit seizoen in de Promotieklasse te behalen,
Tegen Spijkenisse 2 werd met 4.5-3.5 verloren.

Aan het eerste bord speelde Piet een goede partij. Hij had na zijn nederlaag bij zijn invalbeurt in het eerste
team behoefte aan een overwinning. Zijn tegenstander heeft geen enkele kans gekregen. Ton stelde zijn
gebruikelijke remise veilig aan het tweede bord. Alleen had uw verslaggever graag gezien dat Ton nog wat
doorgespeeld had gezien het grote tijdsvoordeel. Victor van B. heeft het lang volgehouden. In een spannende
partij bleek uiteindelijk zijn tegenstander voordeel te krijgen en de partij te beslissen. Victor K. heeft nooit
minder gestaan. Wellicht dat hij op het laatst de sterkste voortzetting een paar keer gemist heeft. Een goede
remise was het gevolg. Aan het 5e bord kwam invaller Adri in de problemen/ vooral ook omdat hij niet had
gerokeerd. Allerlei dreigingen van zijn tegenstander kon hij niet meer pareren waardoor verlies
onvermijdelijk was. Ben sloeg aan bord 6 in het middenspel aan het offeren. Uiteindelijk leverde dat een
toren en een pion op tegen twee stukken, Hoe het verder ging heb ik niet helemaal kunnen volgen. In een
spannend eindspelduel won Ben verdiend. Tweede invallerJohn had een leerzame avond. Hij wist niet hoe hij
tegen de Tsigorin-verdediging (1 e4 Pc6) moest spelen en werd in het middenspel twee keer verrast door
een penning van een licht stuk. Hij verloor kansloos, Aan het Be bord duurde het erg lang voordat er een
stuk van mij verder ging dan de 6e rij (ik had zwart). Door de stand van de wedstrijd sloeg ik een aantal
keer een remisevoorstel af. Uiteindelijk moest ik toch in remise berusten. Eindstand 3.5-4.5.

lohan van de Griend

Spijkenisse 2 1904 - Dordrecht 2 LB6B 4'¿ - 3'¿

1. Ricardo Klepke
2. Rick van der Pluijm
3. Ruud van der Beek
4. Selman Ercan
5. Paul de Freytas
6. Rob Kalkman
7. Serge Deceuninck
B. Erik in 't Groen

Fianchetto 2

1. Ton der Kinderen
2. Kees Sio
3. Ben Riksen
4. Rene Mersch
5. Jaco van Leeuwen
6. BeÌa Hlavaj
7. Cenk Ergen
B. Ad de Veld

Piet Pluymert
Ton Slagboom
Victor van Blommestein
Victor Koppelaar
Adri Timmermans
Ben Sitton
John Janssen
Johan van de Griend
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Dordrecht 3 (RSB le klas)

xRemise tegen Fianchetto 2

De seizoen opening uit tegen Fianchetto 2 werd een wedstrijd met wisselende kansen voor beide teams.
Door afwezigheid van lan Willem en Theo werd het team gecompleteerd door Arend van Grootheest en Thijs
van Hoek. We begonnen de avond met de score van 0,5-0,5 nadat Adri in zijn vooruit gespeelde paftij
remise had behaald.
Tegen de klok van elven volgden de resultaten elkaar snel op. Henk won in een spannende partij na een fout
van de tegenstander (1,5-0,5). Ondergetekende wilde de winstforceren in een Scandinavische partij maar
na een foutieve loper zet was verlies onvermijdelijk (1,5-1,5). Vervolgens behaalde Thijs een remise (2-2).
Arend die aanvankelijk goed stond moest na een ongelukkige paard zet eveneens remise toestaan (2,5-2,5).
Arie belandde in een pionnen eindspel met ongelijke lopers met remise als logisch gevolg (3-3).

De beslissing moest nu vallen bij de partijen van Cor en Laurens aan de borden 1 en 2. Cor deed een
paardoffer maar zijn tegenstander accepteerde dit niet en gaf een stuk terug. Cor kreeg het initiatief maar na
het slaan van een pion overzag hij een dame schaak met verlies van toren en tevens de partij (3-4). In een
spannende slotfase kon Laurens een loper winnen waarna hij de winst veilig stelde (4-4).
Wat deze 4-4 eindstand waard is zal in de loop van het seizoen moeten blijken . John lanssen
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Dordrecht 3

Cor Oliemans
Laurens Jiskoot
Henk Timmermans
Adrl Timmermans
John Janssen
Arie van Heeren
Arend van Grootheest
Thijs van Hoek
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*Verloren van Sof / Dzp 1

De uitwedstrijd tegen het voormalige Oostflakkee is in een nederlaag geëindigd.
Traditioneel was deze angstgegner een te grote hindernis voor ons want de resultaten van ons 2e en 3e
team waren tegen dit team in het verleden altijd negatief. Na anderhalf uur waren onze stellingen van
ingewikkeld tot moeilijk.

Tegen half elf vielen de eerste resultaten te noteren. Na afruil verliest Thijs een stuk tegen pion en tevens de
partij (0-1). Tegen elven speelt Cor remise (0,5-1,5) terwijl Adri de vlag moet strijken (0,5-2,5).
Ondergetekende speelde bij een ingewikkelde stelling een foutieve toren zet en verloor derhalve terwijl na
analyse bleek dat Pf6 waarschijnlijk de winst had opgeleverd (0,5-3,5).

Even later moest Arie ook het onderspit delven zodat de overwinning voor de gastheren een feit was (0,5-
4,5). In een spectaculaire partij wist Henk de dame van de tegenstander met zijn toren te pennen maar deze
kon door een combinatie van loper en torens via de open lijnen een aantal pionnen en tevens de partij
winnen (0,5-5,5).

Na een lastige stelling behaalde Laurens in een mooi eindspel het eerste volle punt voor ons (1,5-2,5).
Dit voorbeeld werd even later doorTheo gevolgd waardoor de nederlaag nog iets draaglijker werd (2,5-5,5).
Al met al een nederlaag tegen een in de breedte sterke ploeg die zeker in de top zal meedraaien.

John Janssen.

SoF/DZP 1

1. Mark van Putten
2. Jan van Genderen
3. Ronafd Sparreboom
4. Adriaan Tieleman
5. Ivo Lagendij k
6. Jan Vonk
7. Marcel de Ruiter
B. Johan Dupree

Dordrecht 3
1. Jan WilÌem Versfoot
2. Laurens Jiskoot
3. Cor Of iernans
4. Adrl Timmermans
5. Theo Jiskoot
6. Henk Timmermans
7. Arie van Heeren
B. John Janssen

Dordrecht 3

Cor Oliemans
Laurens Jiskoot
Adri Timmermans
Theo Jiskoot
Arie van Heeren
Henk Timmermans
John Janssen
Thljs van Hoek
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*Verloren van Krimpen 2

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is in een nipte nederlaag geëindigd. De eerste score viel pas tegen
de klok van elf te noteren. Henk moest helaas de vlag strijken (0-1) terwijl Arie even later hetzelfde lot
onderging (0-2). Hierna volgden de resultaten elkaar snel op. Er werden 3 partijen gewonnen.

Jan Willem won fraai door de tegenstander zwaar onder druk te zetten waardoor alles kwam in te staan.
Laurens die aanvankelijk een moeilijke stelling had wist de paftij als nog binnen te halen terwijl Cor ervoor
zorgde dat de 3 topborden een 100o/o score behaalden. De enige remise van de avond werd doorAdri
behaald. Helaas volgden er nog 2 dramatische nederlagen.

Ondergetekende had nadat de tegenstander een stuk ofterde om het tij nog te doen keren i.p.v. Pe-95 Pf-95
moeten spelen om zodoende op tempo een mataanval te forceren.
Tenslotte ging Theo in een goede stelling helaas door zijn vlag waardoor de 3,5-4,5 nederlaag een feit was.

L828 - Krimpen a/d lJssel 2

Henk Greevenbosch
Jason Zondag
Jan Sfuiter
Remko Moerkerken
Bert ten Wolde
Frits van Duin
Diederick Casteleijn
Michef van CappelJ-en

John Jansen
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In de spotlight: Laurens zet in het derde nu een overwinningsreeks neervan... 15 uit 15 !!! Sinds zijn laatste nederlaag in
Maart 2013 dus 2 5la o een ELO nivo van liefst 2150. Volkomen terecht dat in de speelt !



Dordrecht 4 (RSB 3'klas)
*Gewonnen van Spijkenisse

Vrijdagavond gingen nog 6 teamleden van Dordrecht 4 op pad naar Spijkenisse. Op onze clubavond van
dinsdag j.l. hadden de heer van der Willigen aan bord 1 en Dick Groot aan bord 4 reeds vooruit gespeeld.
Adri had helaas verloren en Dick had, na heel goed gestaan te hebben, daar slechts een remise tegenover
kunnen stellen. Zo begonnen wij met een punt achterstand, maar zoals Thijs goed verwoordde in de
volgeladen auto van Arend, dat zie je niet zo vaak, een auto met 5 punten erin. Deze uitspraak wordt Thijs
nog wel even nagedragen want Thijs was aan bord 6 de enige die nog verloor, dit na op zet 6 een stuk te
verspelen door het gappen van een vergiftigd pionnetje. Dameschaak, weg paard en na best nog scherp
tegenspel van Thijs toch verloren uiteraard. Vrij snel hierna won ik gelukkig aan bord 7 met een mataanval.
Volgens de teamleden in de auto terug had ik echter veel beter een stuk kunnen winnen ?? Nou ja, het zal
wel, de stand was 2,5 - 7,5 hierdoor geworden en het leek erg spannend te worden. Ton Hobe aan bord 5

wilde remise aanbieden maar speelde op verzoek van de teamcaptain nog even door met een pion voor in
gelijke stand. Gert Zwartjes won aan bord 3 van de ons wel bekende Simon van der Beek na een mooie
stukwinst. Vlak hierna kwamen we voor het eerst aan de leiding door wederom winst van Arend aan bord 2.
In een toch al gewonnen stand voor Arend greep de tegenstander ook nog eens mis door een volle toren met
een paardschaak te verspelen. Arend is extern zeer op dreef met een EIO van 1730 of zo, en hij rijdt heel
veilig vertelt hij sinds kort nogal vaak, daarom mag hij aan bord 2. Kennelijk heeft hij recent iets
meegemaakt en zit nog volop in de verwerking. Martijn speelde met zwart een puike paftij aan bord I en
gaat nu aan zijn KNSB EIO werken.

Die is veel te laag zoals u al weet van zijn interne getallen. Voor een
jonge gast speelt hij zeer secuur en buitengewoon langzaam, hij was
dan ook als laatste klaar maar won dus wel heel netjes. Ton had
tussendoor om de score al vast op 4 punten te brengen met alleen
nog de gewonnen stand van Martijn te gaan een remiseaanbod
gedaan. Eindstand 5-3 voor ons dus, een goed begin van een sterk
Dordrecht 4 want we doen onderling niet veel voor elkaar onder.

De bordvolgorde kan desgewenst dus ook aangepast worden, alleen ons bord
1 staat vast want dat blijft Adri van der Willigen.

Otto van Haren

Erelid Adri, still going strong

1599_spij.L..ç1.+pp_e I ..__
1. Patrick Meijer
2. Ri chard Koopman
3. Simon van der Beek
4. Kostandinos Sideras
5. Jacques van Oijen
6. Piet Taale
7. Richard Meijer
8. Peter Leentvaar

7562 - Dordrecht 4

Adrie v.d. Willigen 161B
Arend van Grootheest 1739
cert Zhrartjes L644
Dick croot L579
Ton Hobe 7491
Thijs van Hoek 7671
Otto van Haren 1686
Martijn Rijneveen 1353
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xGewonnen van Asthapada 1

Donderdagavond mocht Dordrecht 4 wederom uit, nu naar Hoogvliet waar Asthapada 1 op ons wachtte.
Deze keer begonnen we gewoon eens lekker met 0-0, de wens van de tegenstander om vooruit te spelen op

onze snelschaakavond viel er bij ons niet lekker in, vandaar. Ook de ronduit slechte ervaringen met het
vooruitspelen van een aantal wedstrijden hiervoor, gaven niet echt aanleiding tot grote bereidwilligheid van
de teamleden. Dick Groot verloor helaas vanuit een goede stand vrij snel aan bord 4, na een misrekening die
in eerste instantie nog slechts de kwaliteit kostte. Omdat Dick voor het team va banque speelde verdween
echter ineens ook zijn dame van het bord.

Gelukkig won ik daarna vrij snel van mijn tegenstander aan bord 7, die liet zich behoorlijk c-lijnen zullen we
maar zeggen. De uitslagen volgden elkaar in rap tempo op, maar niet in ons voordeel helaas. Geft verloor
aan bord 3 een volle toren met een matdreiging van een dame-loper batterij over de diagonaal a8-h1 en
Adrie van der Willigen verloor ronduit dramatisch in een totaal gewonnen stand na een fantastisch opgezette
partij. In plaats van damevangst of mat greep Adrie mis en gaf de tegenstander een direct winnende
tegenkans. Negen van de tien tegenstanders hadden in die deplorabele stand van zwart opgegeven, maar ja,
met opgeven win je zeker niet moet hun bord 1 speler gedacht hebben. 3-1 achter en nog niet eens 22 uur.



Thijs stond aan bord 6 gelijk en vroeg of het remise mocht worden, dat werd subtiel, maar met een beslist
niet beantwoord gezien de stand en hij speelde door. Arend scoorde aan bord 2 nog maar weer eens het
volle punt in een mooie aanval waarbij de tegenstander niet echt heel veel zag, 2 minuten later scoorde Thijs
na een slechte pionzet van zijn opponent ook het volle punt. 22.07 uur pas en toch al 3-3, met alleen Ton
aan bord 5 en Martijn aan 8 nog in lastige, min of meer gelijkwaardige stellingen. Martijn nam om 22.25
remise aan na enkele schaakjes van een gedekte toren,

Later bij het naspelen van de stand bleek dat hij waarschijnlijk toch had kunnen winnen. En dan nog Ton
Hobe, als enige bezig met alles en iedereen eromheen in een muisstille zaal. Natuurlijk op de hoogte van de
gelijke stand, met een voorsprong van zeker 20 minuten op de klok speelde Ton het werkelijk perfect uit.

Waar teamleden, inclusief de captain dachten dat al het afruilen waarschijnlijk tot een remise en een 4-4
gelijkspel zouden leiden, g¡ng Ton onverstoorbaar door. Met een prachtige oppositie in een gelijk
pionneneindspel sleepte hij de volle winst binnen, dat was voor spelers van ons kaliber echt niet zo
eenvoudig. 4,5-3,5 voor ons tegen een voorkomende en prettige tegenstander, het zaaltje vonden we wel
erg stil en wat te professioneel, maar goed, het was een eerste team zullen we maar denken. Ons team ligt
op ramkoers voor de titel, de eerstvolgende tegenstanders komen tenslotte helemaal uit Ouddorp en zijn
vast al moe als ze arriveren.

Otto van Haren

Ashtapada 1

1. Theo Michi el sen
2. Ralph Simon
3. Ed de Graaf
4. Ben Spijkers
5. René Tobe
6. Jaap Brokaar
7. Peter den Heijer
B. John Dessens

Dordrecht 4

Adrie v.d. ü/illigen
Arend van Grootheest
Gert Zwartjes
Dick Groot
Ton Hobe
Thijs van Hoek
Otto van Haren
Martijn Rijneveen
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xGewonnen van Asthapada 1

Dinsdag 26 november kwamen helaas slechts 6 teamleden van de Ontspanning 1 opdagen in het voor hen
verre Dordrecht. Naar later bleek, wisten zij dit al een week tevoren, daarom wel een beetje jammer dat zij
dan onze bord 1 speler voor niets van huis laten komen. Hij, de heer van der Willigen, is pas 92 lentes en
wordt gehaald en gebracht door Arend van Grootheest. Daarnaast had diezelfde Arend dus ook geen partij
als best scorende externe speler van ons team, koftom niet leuk. Maar goed, met 2-0 voor beginnen is nu
ook weer niet echt vervelend voor een teamwedstrijd tenslotte, hoe ging het verder in de wel gespeelde
partijen ?

Ik mocht om 21.30 uur gelukkig al het derde punt scoren aan bord 7, maar hoe stond het nu bij de rest ?

Ouddorp had gewacht met de opstelling tot die van ons bekend was, hoe gevaarlijk was dat dan nog ? Eerlijk
gezegd was het halverwege niet zo duidelijk, Gert had een zware aanval tegen op bord 3, Ton stond wat
gevaarlijk op bord 5, Dick waarschijnlijk wel remise of meer, Martijn beter maar genoeg ?, Thijs gelijk maar
kansen wederzijds ?

Gert remiseerde vanuit een lastige stelling met allerlei dreigingen heel keurig, bood meteen remise aan,
gezien de stand volkomen terecht, 3,5-0,5. Dick pakte als eerste zijn kans, en toen was het ook over met de
weerstand van het toch al gemankeerde team. Een torenvangst voor slechts 2 pionnen liep niet goed af voor
Dick"s tegenstander.

Nu nog Ton, Martijn en Thijs, met de winst al op zak. Ton won in de tijdnood van zijn tegenstander, die na
afloop van de partij nog steeds heel behoorlijk stond, maar helaas voor hem echt geen enkele seconde meer
had, vlag en partij. Martijn won keurig, rustig en gedecideerd met een kwaliteit meer en voorbeeldig
aanschroeven. Dat onze Thijs ook nog won was de kers op de taart, dik verdiend en nodig voor een speler
die zichzelf af en toe iets onderschat, mooie pot Thijs !!l!

Dordrecht 4 bovenaan, wij gaan volledig voor goud vanaf nu!!!
Otto van Haren



Dordrecht 4

1. Adrie v.d. Willigen
2. Arend van Grootheest
3. Gert Zwartjes
4. Dick Groot
5. Ton Hobe
6. Thijs van floek
7. Otto van Haren
B. Martijn Rijneveen
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Jaap Santifort
Frans Troost
Peter Derrez
Arie Baas
Afbert Schaefer
Chris Tanis
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Dordrecht 5 (RSB 4e klas)

xGelijk tegen Overschie

overschie 3

Fokke Lindeboom
Murphy Brunings
Niefs van Diejen
Cor van Lennep
Mario Angelo Dirks
Daniel Trochenine
Roef-Jan Duin
Roelf Marten Duin

*Verloren van Barendrecht

Dordrecht 5

1. Dick Nugteren
2. Anton de Maertelaere
3. Erwin van Wingerden
4. Henk Barends
5. Hans Boersma
6. Ton Wemmers
7. Anton van Bokhoven
B. Rick Jefier

Psr9rçsÞ! Þ ... 119?.
Dick Nugteren 1553
Anton de Maertefaere 1582
Henk Monster 1441
Erwin van Wingerden
Henk Barends 1356
Hans Boersma 1406
Elroy Peters

I2I8 - Aârt Harms
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Bart Dubbeldam
Han Pijpers
John Bakker
Stanley Brabers
Johan de Weerd
Tom Godthelp
Leo van Praag
Joost Mooijweer
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xGewonnen van Ridderkerk

Ook deze keer bleek dat een TomTom voor de uitwedstrijden een onmisbaar instrument is, ondanks de weg
opbrekingen waren wij ruim op tijd in de speelzaal. Maar toen ik al een tijdje met mijn partij bezig was,
dreunde het nog steeds in mijn hoofd keer om keer om. Schaakclub Ridderkerk heeft een mooie speelzaal en
na een kopje koffie namen wij plaats achter de borden . Het rating verschil was in ons voordeel l4O7 voor de
Ridders en t452 voor ons.

Dus wat verwachten wij , een zacht eitje, maar dat was een vergissing. Ik zal proberen het verloop van de
wedstrijd op papier te zetten. Dit blijft voor mij een probleem daar spelen en rapporteren niet samen gaan.
Voor de verandering begin ik met het Sste bord waarop ik zelf de stukken dirigeerde .

Het ging mij voor de wind , mijn tegenstander gaf regelmatig een stuk weg en op de 40ste zet hielp hij mij
aan een soort zelfmat. 0-1. Naast mij speelde Elroy een aanvallende partij met succes, zijn tegenstander had
geen tijd om naar de lucht te kijken , en nadat de partij afgelopen was stonden er van zijn tegenstander nog
enkele stukken ongebruikt in de beginstand.. 0-2. Hans zag speelde en overwon.0-3.Wij raakte in een
juichstemming en nog meer toen Anton de M na een stuk gewonnen te hebben en precies spel , het zoet van
de overwinning kon proeven. 0-4 .

Maar het venijn zat in de staart, Henk B had het niet getroffen zijn tegenstander had 100 rating punten meer
een uitdaging voor Henk , hij speelde tot het gaatje maar moest zijn koning horizontaal op het bord leggen.
1-4. Ook bij Dick op het eerste bord ging het niet naar wens en na veel denkwerk en tijd ging hij door zijn
vlag.2-4. Met nog 2 borden te gaan steeg de spanning hoger dan de radio mast in Lopik. Henk M. die een
sterke aanval had moest door een onverwachte ommekeer , verzonnen door zijn tegenstander zijn partij
opgeven. 3-4.

Maar gelukkig hadden wij Erwin nog , die met een prachtige aanval af kon rekenen met zijn tegenstander.



Ridderkerk 2
1. Bas hleber
2. Raymond de Moré
3. Rishie Jokhoe
4 . Peter de Vrleerdt
5. Jan de Jong
6. Wlm van Daalen
7. Louis Vlsser
B. Marc Harreman

* Verforen van Nieuwerkerk

Dordrecht 5

- Dordrecht 5

- Dick Nugiteren
- Anton de Maertel-aere
- Henk Monster

rwin van Wingerden
enk Barends
ans Boersma

- Elroy Peters
- Anton van Bokhoven
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1431 3 5

1. Dick Nugteren
2. Anton de Maertelaere
3. Henk Monster
4. Erwin van Wingerden
5 . Ton !úemmers
6. Henk Barends
1. Rick Jefier
8. Anton van Bokhoven

Dordrecht 6 (RSB 4-tallen)

Dordrecht V1
1. Theo Visser
2. Maarten van Hulst
3. Peter Odljk
4. Sjoerd Kelder

Dordrecht V1
1. Maarten van Hulst
2. Sjoerd Kelder
3. Leo van Swieten
4 . Peter Odij k

Erasmus
Rens Hessefmans
Peter Hurkmans
Harry Nefkens
Carel Keller

Dordrecht V2
1. Elroy Peters
2. Leo van Swieten
3. Joost Visser
4. Aart Harms

- Joost Mofenaar
- Ben Bafm
- Theo de Graaf
- Hans Dij kers
- Ton van der Linden
- Carel Heine
- Han van der Hoeven
- Robert Valk
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- De IJssef
- Aad van der Meer
- Frans Dubois
- Ton van Smirren
- Peter Koolmees
- soE/DzP

1250 2 2

- V'Iim Tiefeman I2B5 I
- Jan Donkersloot 1170 1

- Philíppe van Waardenburg L245 0

- Piet Schilder IL'12 I

Dordrecht Vl
Theo Visser
Maarten van Hulst
Peter van der Laars
Peter Odijk

7299 2

- HI Anlcacht 7444
- Rocky v.d. Werff 1541
- Manuef Rubio Perez I57 6

- Roef Pruysen 1345
- Hans Hameetman 1315

7284

7414
13 91
7394
74L't
1455

1368 0
\289 0
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Het is spannend in deze groep en we horen graag van captain Sjoerd hoe het er aan toegaat in het zesde!

Dordrecht 7 (RSB 4-tallen)

xVerloren van H.I. Ambacht

Op dinsdag, 8 oktober jl. ging ons tweede vieftal voor het eerst voor deze competitie 2013 / 2Ot4 van start
tegen een zeer sterk team van H.L Ambacht. Ons viertal bestaat uit:

0- t
1

1

1

1

0-
0-
0-
0-

We hadden veel van deze eerste avond verwacht, maar konden geen vuist maken tegen dit team. Volgens
Anton de Martelaere waren er mensen bij met een rating van boven de 1600 (Red: misschien virtueel !?).
Alle wedstrijden werden verdiend verloren. Bij deze uitslag moeten we maar niet te lang stilstaan en ons
r¡chten op de volgende wedstrijd. Er zijn vast nog wel wat wedstrijden te winnen in deze competitie.

Aa¡t Harms



xGewonnen van Barendrecht

Op dinsdagavond 5 november speelde het tweede viertal de tweede ronde tegen het jeugdige viertal van
Barendrecht. Na een flink pak slaag in de eerste ronde was het viertal van SCD extra gemotiveerd om er wat
moois van te maken. In verband met het Rapid-schaken, kozen we deze keer voor een rustig leslokaal. Dit
alles onder de bezielende leiding van de wedstrijdleider Anton de Marteleare. Zowel Elroy (bord 1), Leo (bord
2), Joost (bord 3) kwamen tot een overwinning. Aart kwam tot een puntendeling. De uitslag van deze ronde
was dus 3,5 - 0,5 in ons voordeel. In dit resultaat gaan we met een beter gevoel de komende ronde
tegemoet. Aart Harms

Dordrecht V2
1. Elroy Peters
2, Leo van Swieten
3. Joost Visser
4. Aart Harms

- Barendrecht
- Jochem Liefrink
- Stijn Makkus
- Edwin Kraaljeveld
- Stefan V'fijnbelt

Dordrecht V2
Elroy Peters
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x Verloren van Sliedrecht

Op donderdagavond 28 november het tweede Viertal tegen Schaakclub Sliedrecht. Gezegd moet worden dat
Sliedrecht een zeer sterk team op de been bracht van spelers met een rating van boven de 1600. De speler
van Sliedrecht aan het eerste bord heeft een rating van 1668. Ons team zit maximaal op 1400.
loost Visser, aan het derde bord was binnen een half uur klaar, hij verkeek zich finaal op de opening.

Daarna moest Leo van Swieten aan hettweede bord eraan geloven, We stonden al op 2-0 achterstand.
Elroy, aan bord 1 verzette zich geweldig, maar kon niet verhinderen dat hij uiteindelijk een stuk achter kwam
en daarna vakkundig werd opgerold. Dat was de derde nederlaag voor ons.

Aart Harms speelde aan het vierde bord met een sterke verdediging, waar geen doorkomen aan was. Er werd
na drie uur spelen tot remise besloten. De eindstand was dus teleurstellend, maar de power voor een
overwinning wordt bij ons alleen maar groter. Na de wedstrijden in de Huifkar spraken we elkaar weer moed
in voor de volgende ontmoeting.
Het valt ons wel op dat er vrij grote verschillen in rating tussen de verschillende viertallen zijn.

Sfiedrecht
1. Peter Vi-s
2. Jan Veenis
3. Peter van de Poef
4. Mark van Hulst

Leo van Swieten
Joost Visser
Aart Harms

1524 -
1668 -
L4B4 -
1578 -
\366 -

,
1 -0
1 -0
1 -0
!'t - 1/t

Aart Harms

Samenvatting: Van de 7 Dordtse teams scoort D4 het beste, die staan dan ook eerste.
Verder zit alleen D6 in de plus, D1 middenmoot en de rest onder de 50o/o. Voor het leven
van D2 moet gevreesd worden, maar dat wisten we eigenlijk al bij aanvang van het seizoen

TOERNOOIEN

Peter van der Laars

De 19e editie van het Peter van der Laars Openluchttoernooi werd geopend onder een dreigend wolkendek.
Het begon ook inderdaad een beetje frisjes, maar het werd steeds beter en uiteindelijk werd het een
prachtige dag waar het goed toeven was in de tuin van de familie van der Laars aan de Krommedijk.

Deze prachtige seizoen opening, waar slechts een gedeelte van de vrienden van Peter bij aanwezig waren
(40 spelers, meer gingen er echt niet in!) werd weer ouderwets gezellig. De acht dubbele ronden werden
rond lunchtijd onderbroken door een eenvoudige doch voedzame lunch waarvoor de lokale chinees zijn hele
maandvoorraad had ingezet, althans zo leek het.

Nadat 40 schakers en Peters familie voldaan aan het middagdutje dachten was er nog zoveel over dat ik
denk dat de familie van der Laars nog een week vooft kan. Slapen was er niet bij want het toernooi moest
voort. Nog eens 4 ronden later en Peter kon zijn kleindochters aan het werk zetten om alle prijzen aan
iedereen uit te delen. 12 bekers en voor alle andere spelers een herinnering aan dit prachtige toernooi.



Het werd een spannend toernooi waarbij de ratings uiteen lagen van "niet bestaand" tot onze kersverse FM.
Dat de eerste plaats een strijd zou worden tussen Mark, Dirk en Piet lag in de lijn der verwachtingen. Dirk en
Mark speelden 1-1 tegen elkaar en daarna morste Mark nog een halfje tegen Ton Slagboom.

Dirk bleef maar het volle pond scoren. Toen Mark verrassend met 0.5-1.5 van Johan van de Griend verloor in
de 7e ronde had Dirk genoeg aan een gelijkspel in de laatste ronde. En zo geschiede. Dirk gekroond tot de
laatste kampioen van het Peter van der Laars toernooi. Want dat kondigde Peter aan.

Veel aanwezigen konden (en kunnen) het haast niet geloven en we hebben met z'n allen een heel jaar de tijd
om met een oplossing te komen. De ander prijswinnaars op een rijtje:

Groep A: Groep B: Groep C: Groep D:

I
2

3

Dirk Pu]-les
Mark Timmermansl.
Johan v.d Griend

1. Ben Sitton
2. Thijs van Hoek
3. Peter Vis

1.Henk Barends
2 . Theo Visser
3.Otto van Haren

1. Koos van Dalen
2. Rick Jelier
3, Bram Brouwers

Adri Timmermans

Schildersbedrijf Wilfred van der Laars verricht diverse soorten buiten- en binnen schilderwerk voor zowel
particulieren als bedrijven. Maar u kunt ook denken aan winkelketens, overheidsinstellingen,
won i ngcorporaties etc.

Daarnaast behoren de volgende werkzaamheden ook tot onze dagelijkse bezigheden.

Onderhoud van schilderwerk waaronder:

. monumentale (woon)panden /particuliere woonhuizen / verenigingen van eigenaren /
uti liteits/overheids gebouwen

Wandafwerking:
¡ Spuitwerk / Sauswerk wanden en plafonds / Aanbrengen glasweefsel / behangwerk / Meerkleurige

wandbespuiting
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Spanje

In het laatste weekend van het toernooi in Barcelona kon Mark Timmermans zijn goede vorm net lang
genoeg vasthouden om een IM-Norm te scoren. In de 9e ronde bleef hij voor zijn kansen vechten, ook toen
een goede stelling na zo'n 45 zetten in een remise eindspel leekte verzanden tegen de Venezolaanse WIM.
Mark ging er nog eens voor zitten en speelde door. Steeds leek zijn tegenstandster het op te vangen, Maar
op de 135e zet maakte ze een fout en die was meteen fataal. Mark won en kon daarmee zijn eerste IM-norm
aantekenen.

Rik de Wilde scoorde weer een punt, was wel tevreden over het punt, maar niet over de manier waarop.
Zondag werd de 1Oe ronde gespeeld. Dit keer trof Mark een WGM (24tO) en Rik een ruime 1900 speler. De
vermoeidheid, de ontspanning, wat was het, ik weet het niet, maar Mark kon een fikse voorsprong (stuk en
pion voor) niet tot winst brengen. Het werd remise. Rik vroeg mij niet naar deze partij te vragen...hij verloor.

De totaalopbrengst van dit toernooi voor Mark: FM-titel, IM-Norm, 2e ratingprijs in categorie 2750-2299.
Gedeelde 27e plaats (van 300). Toernooi TPR van 2432. Voor Rik was de prijzenkast iets minder gevuld. Hij
deelde de 193e plek met 4 uit 10. Toch waren zijn paftijen voldoende om het ratingverlies beperkt te houden
tot een paar puntjes. Beide spelers kunnen terugzien op een bijzondere week in Barcelona.

Inmiddels heeft Mark de 'FM' aanduiding achter zijn naam. Andere Dordtenaren die deze titel in het verleden
hebben verdiend zijn Gozewijn van Laatum en Xander Wemmers. Dordtse grootheden als Henk van Donk en
Pank Hoogendoorn hadden hun top voor de invoering van deze titel in 1978. Op dit moment zijn er in
Nederland 140, maar die zijn niet allemaal meer actief. Met zijn nieuwe rating staat Mark nu op de 111e
plaats in Nederland, De volgende titel is die van International Master, wat zeker niet vanzelfsprekend is; in
Dordrecht is alleen Xander Wemmers daarin geslaagd.

Adri Timmermans



Vlissingen

Mark Timmermans speelde een wisselend toernooi met een mooie remise tegen GM Zhao, een paar
spectaculaire winstpartijen, maar ook met een missertje waardoor Marten Meertens met remise wegkwam (en
waardoor Mark de FM titel miste), later een lelijke nederlaag tegen Twan en een verlies in een buigen of
barsten partij tegen Eelco Haak.

Johan van de Griend had een beetje een vreemd toernooi (zie foto). Wel 50 procent maar vaak tegen te
laag gerate tegenstanders.
Wel moet worden gezegd dat de ratings niet altijd goed de sterkte weergeven bij jonge spelers.

Adri Timmermans speelde stuk voor stuk leuke partijen. Altijd vuurwerk, zelden goed maar altijd spannend.
Tegen de hogere ratinghouders, en hij had vijf keer een tegenstander met meer dan 150 punten
ratingverschil, ging dat bijna altijd verkeerd (0.5 uit 5), De rest leverde 3,5 uit 4 op.

Anton de Maertelaere won de slotronde zijn tweede partij van hettoernooi.
Altijd lekker om met een puntje te eindigen.

Voor alle cijferaars onder ons volgt hieronder nog de resultaten van de spelers

t'fark: 6 punten Plaats 19-44 Rating 2281 Geniddelde tegenstand

Johan: 4,5 punt Plaats 105-141 Rating 1959 Gemiddelde tegenstand

Àdri: 4 punten PIaaLs 742-7'7 9 Rating 1826 Gemiddelde tegenstand

Ànton: 2,5 punt PIaaLs 221-238 Rating L582 Geniddelde tegenstand

2128

L1 16

1805

7681

Johan kijkt naar Hull

HULL

Een paar weken geleden heb ik deelgenomen aan een weekendtoernooi in Hull, Engeland.
Samen met Simon en Ruud van de Beek en John Dessens, die ook voor de Dordtse schakers niet onbekend zijn, heb ik nu
voor de derde keer meegedaan. Op donderdagavond vertrokken we met nachtboot vanuit Europood naar Hull, om daar
vrijdagochtend aan te komen. Na een dagje sightseeing was vrijdagavond de eerste ronde in Endsleigh Centre, een klooster
wat is omgevormd tot christelijk gastenverblijf, waarin het goed en rustig toeven is. Wat betreft het schaken werd het
indelen via het Zwitsers systeem nog steeds met de hand gedaan. In het computertijdperk is dit toch wel een beetje
archaïsch. Het deed wel sympathiek aan. Over het algemeen waren de Engelse gastheren heel vriendelijk en voorkomend,
hoewel ze wel verbaasd waren dat we vanuit Nederland meededen aan een Engels weekendtoernooitje.

Overigens deden er wel 2 Nederlanders mee, die al veertig jaar in Hull of omgeving wonen. Het was grappig om ervaringen
uit te wisselen. Als Nederlanders kwamen we allen in een verschillende groep terecht. Ruud deed mee in de eerste groep, ik
in de tweede, Simon in de derde en John in de vierde groep. Enige prijswinnaar onder ons was Ruud, die de ratingprijs won
in zijn groep. De rest van ons won geen prijzen. Al met al was het een leuk verblijf in Hull. Het voornemen is wel om
volgend jaar weer te gaan.

Naschrift redactie: bedankt voor de waarschuwing, Johan! )ohan van de Gr¡end

Spijkenisse

In het integratietoernooi,
met Johan in de organisatie!,
spelen in de Hoofdgroep
liefst 3 van onze leden mee:

Lennard de Boer wordt
uitstekend 6e, Melvin Holwijn
10e en Johan v.d.
Griend......1 na laatste
(te druk gehad?!)

Johan als ceremoniemeester
met linlrs van hem
wedstrij dleider Anton de
Maertelqere en links voorin
Lennard den Boer. Melvin
Holwijn stqat niet op defoto,



Spijkenisse (encore)

In het open kampioenschap werd Mark Timmermans 13" na verlies tegen de winnaar lkonnikov en de lokale
trots Rik Lahaye. Adri Timmermans en Melvin behaalden (wan)prestaties met TPR's die we hier niet durven te
vermelden. Zelfs lohan van de Griend eindigde hoger...

Haags weekend toernooi

Het tiende Haags Weekendtoernooi, dat iets meer deelnemers trok dan vorig jaar, is gewonnen door de Duitse
IM Bernd Kohlweyer, die met 51/zuit 6 zijn collega Thomas Henrichs een half punt voor bleef.
Het toernooi trok ook 3 toernooitijgers Dordrecht. In de A-groep behaalden lohan van de Griend 2Vz-6 /
Melvin Holwijn 1-4. In de B-groep volgde na winnaar Boldoo nog Arie van Heeren keurig in de top met 41/z-6

Papendrecht toernooi
De schaakclub Papendrecht\ Alblasserdam organiseerde in het Denkspoftcentrum het eerste ldeko
schaaktoernooi. Door oud en jong werd gestreden en vooral met veel plezier om de wisselbokaal .

Het verplaatsen van het toernooi van het van het Westpolder
winkelcentrum naar het gezellige Denksportcentrum bleek
een goede zet. Gedurende 7 ronden werd door 34
deelnemers in een goede sfeer alle partijen gespeeld.

De Ideko wisselbokaal werd gewonnen door Dordts eigen

€Lennard den Boer uit Hendrik-Ido-Ambacht met een

score van 61/zuit 7 partijen. Zijn plaatsgenootTim Benning
legde met 6 punten beslag op de 2e plaats. Derde
werd Papendrecht's eigen player Beft Terlouw, met 5% punt.

¡Áet dank oan Tom von Bokhoven schaoksite

Reeweg Oost 91 3312CL Dordrecht Tel: 078-6132938 Rubriek: Centrale verwarming

cv.t loodgietercbedÍjf

RATINGS

In de regionale Drechtstreek Top 10 neemt Dordrecht sinds 1 November nu liefst 6 posities in

23251 D Timmermans, M.A. (Mark)
22282 D Linden,van der L.J. (Lukas)
21663 S Bergh,van den P.M.(Peter)
21504 D Hofman, R. (Ron)
21465 D Wilde, R. de (Rik)
21446 D Krul,R.V.(Rene)
21367 WD Severiin J.A.P (Arion)
2134I D Eikelboom, B. (Berend)

WD Vaalen,van R. D.(Remco) 2127o

210510 S Donk v.d. B (Bert)

Þ



Verslag van de jeugdafdeling

De jeugdafcleling van onze schaakvereniging ondergaat een ongekende groei. Op dit moment tellen we
32 jeugdleden, terwijl een 33' kandidaat op de rol staat om lid te worden. Voor veel kinderen is schaken
populair. Op nogal wat basisscholen wordt schaakles gegeven en de gemeente Dordrecht organiseert
jaarlijks in november een schaaktoernooi voor de leerlingen van het basisonderwijs. Onze jeugdleden
maken reclame bij hun vriendjes en Gerard Braat promoot onze club als hij op een Dordtse school
schaakinstructie geeft.

Wanneer een ouder of kind iets wil weten over schaken in Dordrecht is de eerste kennismaking vaak de

website van onze jeugdafdeling. Deze draag!. in hoge mate bij om niet alleen de bekendheid van onze
club, maar ook het ledental te vergroten.
We begonnen het nieuwe seizoen met 23 jeugdleden; één jeugdspeler is gestopt omdat hij na drie jaar
lidmaatschap geen zin meer had, maar tien nieuwe jeugdleden zijn sinds september aangetreden. Over
¿umwas van onze jeugdafdeling hebben we niet te klagen.
Ook de senioren merken dat het goed gaat met onze jonge schakers: Jay Wouters en Gilian Liemburo
hebben onlangs besloten om de overstap te doen en de oudere garde te versterken.

De groei van de jeugdafdeling stelde ons ook voor problemen, omdat we ruim 30 kinderen van zeer
uiteenlopend schaakniveau iedere dinsdagavond moeten lesgeven met maar vier á vijf man als leiding en

met de beschikking over slechts drie lokalen. V/e hebben een oplossing gevonden door de groep in
tweeën te splitsen, waarbij om 19.00 uur de ene helft competitie speelt in de grote zaal en drie groepen
ondertussen instructie krijgen in de klaslokalen. Om 19.30 uur draaien we de zaak om. Dank zij Arnold
van 't Hof, Gerard Braat, Martijn Rijneveen, Rick Jelier en Victor van Blommestein kunnen we onze
jeugdspelers bieden wat ze nodig hebben.

Na 11 ronden hebben we de herfstcompetitie afgesloten. Winnaar is Gilian Liemburg geworden. De
tweede en derde plaats zijn voor Jay Wouters en Luc Driesprong. Daarmee vestigt deze jonge en
enthousiaste speler, die nog geen twee jaar lid is, zich in de top drie en verdringt daarmee op dit moment
Joy Wu. Het enthousiasme van Luc blijkt ook wel uit het feit dat hij dit seizoen iedere speelavond
aatwezig is geweest!

Ook op de lijst met de winst- en verliespunten zien we enkele kanjers. Naast Gilian is dat Juno Craane,

die het goed doet in de twee maanden dat hij nu lid is. Verder weten Alparen Sener en Alexander den
Otter punten te behalen. Alexander deed trouwens in november mee met het Ilartburg Schaakfeest in
Rotterdam, waar hij een score van33,3o/o behaalde en daarmee de7" van23 deelnemers werd.

Tijdens het sinterklaastoernooi op onze speelavond van 3 december werden er in vier groepen

snelschaakwedstrijden gehouden. Ten gevolge van de druk van de snel wegtikkende tijd op de

schaakklokken, gecombineerd met de uitgedeelde pepernoten werd het een gezellig toernooi in een wat
drukke sfeer. De uitslagen van het toernooi zijn wel genoteerd, maar voor mij te onoverzichtelijk om te
vermelden. In ieder geval ging iedereen tevreden met een chocoladeletter naar huis.

Tenslotte wijs ik op de (leerzame) analyse, gemaakt door Arnold van 't Hof van een partij tussen Joy

en Angelique Wu. Deze zal nog op de site verschijnen.

Dordrecht, 11 december 2013
Hein van der Wal.



Toernooi Agenda

vrijdag 27 december 2O13, 8e Pank Hoogendoorn toernooi
o Plaats: Hans Petri school (speellocatie SC Dordrecht) Anna van Saksenstraat t7,3314 NC Dordrecht

¡ Aard en speeltempo: 7 ronden rapid 20 min p.p.p.p./ Aanvangstijdstip: 10.00 uur

¡ Prijzenfonds: waardebonnen / Inschrijfgeld: € 5,- aan de zaal

o Aanmelden: e-mail of telefonisch : Kees van't Hoff Telefoon: O7A-6t4t4t8 :c,d.vanthoff@upcmail.nl

NB : Assistentie bij de barbezetting is eventueel gewenst. Liefhebbers: Melden bij Gert Zwartjes....

Een fraai stuk van de ambassadeur / peetvader van de Dordtse denksport, Hans Berrevoefs dus:

Bij Hoogendoorn was verkoudheid geen excuus om schaken afte zeggen Door Hans Berrevoets

Het ACHTSTE Hoogendoorntoernooi is voor vrijdag 27 december bij schaakclub Dordrecht in de maak. De Dordtse schaker
(!922-1999) blijft dus schaaknieuws, vijftig jaar nadat hij voor de TWEEDE keer open-kampioen van Nederland werd. Hij
staat dus prominent ¡n een ererijtje.

Hoogendoorn was in veel rollen voor het schaken bij sc. Dordrecht actief : vicevoorzitter, clubblad-
hoofdredacteur, bibliotheek, schoolschaak, eerste teamleider. (1948-1983). Vanuit Haarlem kwam
Hoogendoorn in 1947 in Dordrecht wonen na zijn benoeming tot leraar aan het Chr. Lyceum.

Aanwinst
Hij bleek een aanwinst voor het Dordtse schaakleven te zijn en was gelijk een beeldbepalend
schaker. Aan het begin van de jaren vijftig behoorde hij volgens het Tijdschrift van de KNSB tot
de aanstormende jonge talenten in Nederland. Hij won in die tijd regelmatig toernooien, zeker op
snelschaakgebied, zoals het open-kampioenschap in Zevenbergen.

P.A. Hoogendoorn, rector, schaker, enz enz

Van Donk
In eigen schaakkring in Dordrecht werd vanaf 1954 Van Donk zijn belangrijkste concurrent met als goede derde Leo

Jansen. Naast zijn erelijst met de vermelding van tweemaal het openkampioenschap van Nederland (1961 en 1963), was
ook twee keer finalist van het Nederlands kampioenschap. In het Engelse Hastings was hij succesvol. Pankie en Hankie
waren de Engelse bijnamen voor Pank Hoogendoorn en Henk van Donk. Twaalf keer werd Hoogendoorn kampioen van zijn
stad net als Van Donk. Jansen scoorde vijf vermeldingen. De cracks verdeelden in de regel de titel totdat in 1978 een
nieuwe schaaktijd zich aandiende met namen als Gerard Kemper, Ron Hofman, Arnold van 't Hoff, Remco van Valen,
Gozewijn van Laatum als nieuwe kampioenen. Tegenwoordig wordt er geen stadskampioenschap gespeeld. MARK

TIMMERMANS zou dan de grote kanshebber zijn als tegenwoordige kopman van Dordrecht 1. Dit titel werd eens door
KNsB-bestuurder Van Donk en kampioen van de stad aangehaald om zijn schaakvriend Hoogendoorn te huldigen op de
volgende legendarische wijze: ,,Als de vice-kampioen van Dordrecht al open-kampioen van Nederland kan worden, hoe
sterk moet dan wel niet de kampioen van Dordrecht zijn". Deze woorden klonken dit jaar VIJFTIG (!) jaar geleden en was
echte schaakhumor, waardoor schaakverhalen worden doorgeven als kleuring van de sport met meer dan duizend jaar
historie als schatkist.

Botwinnik
Hoogendoorn was de enige Nederlandse speler, die op het bord wereldkampioen M, Botwinnik versloeg in 1963 in de
zogeheten Elsevier-klokseance. Dat was toen een regelrechte een sensatie.

KNSB
Hoogenoorn, die intussen op het Chr. Lyceum conrector was geworden, was altijd zeer actief bezig met schoolschaak. Hij
gaf leerlingen schaakles vanaf de eerste klas. Hij zorgde ervoor dat het Chr. Lyceum met schoolschaken altijd prominent
aan de competitie meedeed. Deze school viert ¡n september 2013 het honderd jarig bestaan en daar zou schaken zeker
bijpassen. n 1978 won Hoogendoorn nog met gemak het Bombardontoernooi, de voorloper van het latere
openkampioenschap van de Drechtstreek. Hoogendoorn maakte nog de promotie mee van Dordrecht 1 naar de eerste
klasse KNSB mede door een overwinning op profclub de Variant uit Breda.

Van Laatum
Daarna gingen de jaren tellen. Zijn schaakleerlingen vergat hij niet. Toen rond 1992 de latere Dordtse Fidemeester
Gozewijn van Laatum de beste Nederlander werd in het openkampioenschap van Nederland, zat hij als aandachtig
toeschouwer in de zaal ¡n Dieren. Hoogendoorn kon direct na het opmaken van de eindstand zijn beste schaakleerling
geluk wensen met het succes. Hoogendoorn kreeg voor zijn 70-ste verjaardag - dankzij inzet van Remco van Valen en
Gozewijn van Laatum - nog een bijlage in het clubblad van Dordrecht aangeboden, zoals hij zelf tachtig partijen tegen zijn
bekendste tegenstander op de club (Van Donk) had uitgegeven.



Pr¡ester
Buiten het schaken was hij act¡ef in de Dordtse Wilhelminakerk en in een onderwijsbestuur. Hoogendoorn was een
liefhebber van fietsen en hij zat op een koor. Zijn buurmeisje Mieke kwam als zijn vrouw mee naar Dordrecht.
Hoogendoorn was toen nog niet geheel bevoegd, maar Dordrecht liet hem niet los. Hij vertelde zelfs wel eens dat bij hem
in de A. van Bleijenburgstraat mensen aanbelden om een potje te schaken. Het mooiste verhaal vond hij de komst van een
priester uit een andere stad. Die had de naam Hoogendoorn in het telefoonboek opgezocht. De gereformeerde
Hoogendoorn en de RK-geestelijke hadden en onuitw¡sbare ontmoeting via het schaaksport.

Mental¡te¡t
,,Als je verliest, wordt aan je opvoeding gewerkt", was een uitspraak van hem. Hij heeft in directe duels lange tijd aan de
opvoeding van veel schakers een bijdrage geleverd. Het was markante was ook dat Hoogendoorn een echte
schaakliefhebber was. Niet alleen de top wilde hij meemaken. Hoogendoorn bleef doorschaken, zolang hij de kracht kon
opbrengen naar zijn schaakclub te gaan. Net als Van Donk vond hij het geen mentaliteit als een speler van het eerste team
zich afmeldde met een verkoudheid. Daar past zeker de traditie bij van een schaaktoernooi waaraan schaakclub
DORDRECHT graag gastvrijheid verleent.

Van Rees Verfhandet is sinds 191ó het adres voor verf, behang en schildersgereedschappen voor bedrijven &. particutieren.
Wij zijn een verfspeciaalzaak met een moderne aanpak en een ouderwetse service. ln onze
voltedig vernieuwde winkeI met onder andere een aparte kteur- en behang uitzoekruimte kunt
u terecht voor een goed (kteur)advies en kwatiteitsverven van atte bekende merken. Op onze 3

computergestuurde verfmengmachines kunnen vrijwel a[[e kteuren gemaakt worden.

Verfmengmachines (kleurscanners) kunnen echter niet attes. Op basis van uw kteurvoorbeetd
maken we met de hand elke door u gewenste kteur aan. Uw favoriete kleuren zijn ook te
leveren in spuitbussen.

Voor schitder-onderhoud aan uw woning zowel binnen als buiten, autolakken, boottakken,
schildersgereedschappen en behang bieden wij u een ruime keuze uit ons brede assortiment.

Adresgegevens
FirmaVanReesVerJhandelOudenhovenstraat30-36(Beverwijcksplein)33llGKDordrechtTelefoon: 0786134500 E-mail: info@vanreesverf.nl

ONTWIKKELING

Onderstaande grafiek stond al in ons jubileumblad Mei 2013. Het nieuwe seizoen is nu toegevoegd en bevestigd het beeld
dat ondanks het afnemende ledental (een landelijke trend) Dordrecht wel lichte toename laat zien. Vergeleken met de
regioteams is het zo'n 25 laar geleden dat Dordrecht in totaal vrijwel net zoveel teams in de RSB veftegenwoordigd ziet.
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MEDIA

xOm te beginnen dank aan Ben Bloppoel voor het ontvangen van een DVD over de prachtige receptie in het
Wantij. Ben heeft er fraai werk van gemaakt en hij zal een plaats krijgen in ons 125 jarige historisch archief.
*Volgende kop van een uitgebreid verslag stond in de Overschiese Woensdag 2 oktober 2013 Ronald Verbeek

SGO 3 tegen Dordrecht 5
OVERSCHIE - Op vrijdagavond werd de eerste wedstrijd door het derde team gespeeld. Vanwege de
ziekenboeg en vakantieperikelen waren er vier invallers nodig. Het werd een boeiende schaakavond en er
werd op de borden een waar titanen- gevecht geleverd. Zo halverwege de avond stonden we met l-0 achter.

"Onze speellocat¡e:

I
Ook zijn vrouw Greetje was actief in de kunst met o.a. vazen & schalen

Nieuwe parkeerplaatsen bij de club ?

ZIEKENBOEG

Uiteraard willen wij ook aandacht geven aan die leden die om gezondheidsredenen niet meer op de club
kunnen zijn. In eerste instantie noemen we hier ons erelid Leo Jansen, die dit jaar heen en weer geslingerd
wordt tussen het ziekenhuis en diverse verzorgingshuizen zoals Sterrelanden (Dordrecht) en Waefthoven
(Sliedrecht) . Op dit moment is hij gelukkig weerthuis en er mankeert niets aan zijn gezonde verstand!.
Een kaartje doet ondanks de sores altijd goed.

Vanzelfsprekend zijn er veel meer die tobben met gezondheid, zeker gezien onze leeftijden...
We hopen zoveel mogelijk aandacht hieraan te besteden als geheel bestuur als we het maar weten!

Wat weten wij eigenlijk van Hans Petri, de school waar wij spelen?
Hans (1919-1996) was landelijk bekend als kunstenaar en vond in
Dordrecht onderdak bij Pictura. Hij ontwierp o.a. 'De Levensboom' in
het Park Merwestein, 'Stoeiende Jongens'aan de Noordendijk en het
Fontein-landschap voor het Albert Schweitzerziekenhuis (oude Refaja).

Dienstauto SG



ALV

Op de Algemene Ledenvergadering werd ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan door de leden
het bestuursvoorstel goedgekeurd om Adri Timmermans en Peter van der Laars tot ereleden te
benoemen. Uiteraard werden deze gedenkwaardige momenten vastgelegd voor het nageslacht:

Welkom bij Mie Wah

Chinees restaurant Mie Wah, al sinds 1974 gevestigd in Dordrecht
restaurant en lunchroom aan het Admiraalsplein 92; telefoon 078-6186864; E-mail info@miewah.nl

Openingstijden
Afhaalservice / Lunchroom : 12.00 - 22.0O uur Restaurant : 17.00 - 22.00 uur- Op maandag gesloten

TOT SLOT

Dit eerste digitale blad is bedoeld voor jullie, hopelijk binnenkort 100 leden.
Het is als try-out nu grotendeels door het bestuur samengesteld, maar het is zeker de bedoeling
dat we in 2014 gezamenlijk gaan kijken naar de juiste vorm en inhoud,

Zeker met de mogelijkheden die onze nieuwe website en de nieuwe technieken ons bieden, is
hulp, advies, verbeterpunten, tips, medewerking etc. van de gehele club van 100 noodzakelijk,

Schroom daarom niet om 1 van de bestuursleden aan te schieten bijvoorbeeld ondergetekende
die toch vrijwel iedere clubavond van ca. 19.30 - 21,00 uur aanwezig is voor'adjunct'klusjes,

Veel leesplezier. Ton slagboom
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