
Beste schakers, 
Vanwege de voorjaarsvakantie was gisteravond gekozen voor een toornooitje Fischer Random Chess. 
Sommigen haten deze vorm van schaken en ontbraken dus gisteravond, anderen vermaken zich er 
uitstekend mee. Zo ook gisteravond, het was een leuke avond. Helaas kwamen er maar negen 
senioren opdagen maar dat werd aangevuld met twee junioren, Jorik Tax en Olivier van Kesteren. 
Beide maar vooral Jorik wisten zich, evenals bij het snelschaken vorige week, prima te handhaven in 
dit gezelschap. Fijn was dat er ook twee nieuwe belangstellenden waren, René en Daniel Graafsma, 
vader en zoon. Ze hadden samen maanden geoefend alvorens naar ons toe te komen. Dan is het wel 
even slikken als je Fischer Random Chess voorgeschoteld krijgt. Ook voor doorgewinterde schakers 
een lastige opgave. Maar ze weerden zich uitstekend en vermaakten zich prima. Hulde! En uiteraard 
welkom. Dat bracht het aantal deelnemers op 13, altijd jammer als het oneven is. Dank aan de 
spelers die zonder  morren een rondje aan de kant moesten zitten. 
Er werden zes ronden gespeeld met een kwartier pppp. Zeer vredelievend eindigden drie spelers 
gedeeld bovenaan. Berend leek onbedreigd te winnen maar haalde uit de laatste twee ronden nog 
maar een half punt. Daardoor kwam Bart als winnaar in beeld maar die verloor de laatste ronde 
hardhandig van Thijs. Nolan was niet zo in beeld als kandidaat winnaar omdat hij was begonnen met 
en nederlaag en een bye maar stond ineens ook bovenaan.  
De eindstand: 

1. 4,5 punten: Berend Veldhorst, Nolan Wijenberg en Bart van Tooren.  

4. 4 punten: Thijs Dam 
 
5. 3 punten: Onno Kooy, Ron Smit, Frank Dujardin  en Maurits Bos 
 

Volgende week is er eindelijk weer een gewone ronde voor de interne competitie. Wel is het zo dat 
vier spelers dan spelen in de kwartfinales van het bekertoernooi met Zeist, te weten Thijs tegen 
Johan Kaemingk , Onno en Frank tegen elkaar en Berend tegen Co Laan. De wedstrijden zijn bij ons.  
Zelf ben ik helaas volgende week afwezig daar ik niet tijdig terug kan zijn van een vergadering op 
Schiermonnikoog. Hopelijk is iemand bereid het indelen van me over te nemen. 
Hartelijke groeten, 
Bart  
 
Dit verslag is ook te bekijken via de website van DBC:  dbcschaak.nl (J.F.) 


