
Snelschaken 
Gisteravond was het traditionele snelschaakkampioenschap van Zeist/DBC. De formule om het met 
deze twee clubs samen te doen bevalt goed, al is het alleen maar omdat daardoor een flink aantal 
deelnemers op de been wordt gebracht. Deze keer waren dat er 26, 12 seniorleden van DBC, 9 van 
Zeist plus nog vijf jeugdleden van DBC. De opkomst van DBC-leden had beter gekund, van Zeist was 
het heel fijn dat er 9 spelers waren. Om met de jeugdleden te beginnen: Jelle Smid handhaafde zich 
keurig in dit gezelschap en behaalde met 3,5 uit 8 bijna een 50 % score. Jorik Tax deed daar met 3 uit 
8 niet veel voor onder. 
Er werden dus 8 ronden gespeeld, met een speeltempo van 5 minuten pppp plus drie seconden per 
zet. Dat laatste verliep in de 1e ronde wat moeizaam maar ging daarna probleemloos. De drie 
seconden per zet maakte dat door de vlag gaan iets minder vaak voor kwam, zo is mijn indruk.  
Het kenmerk van snelschaaktoernooi is dat er weliswaar even veel overwinningen als nederlagen zijn 
maar dat de nederlagen meestal volstrekt onterecht zijn. Ook vanavond was dat het geval. 
Wonderlijk dat toch steeds dezelfde spelers bovenaan eindigen! 
De strijd leek in de eerste ronden vooral te zullen gaan tussen Arend van Oosten en Jorn Brouwer, 
ook omdat Thijs Dam de eerste ronde nog niet mee deed en in de 2e ronde niet verder kwam dan 
remise. Na 6 ronden had Thijs zich echter ook in de top gemeld en toen hij in de 7e ronde won van 
Arend was hij samen met de al genoemde twee koploper met 5,5 uit 7. In de laatste ronde won Thijs 
van Jorn en werd zodoende alsnog kampioen. Gefeliciteerd! Arend eindigde als tweede, Jorn als 
derde. Jammer dat de beker nog zoek was maar daar wordt aan gewerkt.  
Gerard Hamers en Dirk-Jan van Speybroeck eindigden met 5,5 uit 8 als vierde en vijfde. Wijnand 
Engelkes en Bart van Tooren behaalden 5 uit 8.  
Het was een gezellig en prima toernooi. Met dank aan Nolan voor het indelen! 
 

1. 6,5         T. Dam 

2. 6,5         A. van Oosten  

3. 5,5         J. Brouwer 

4. 5,5         G. Hamers en D.J. van Speybroeck 

6. 5,0         W. Engelkes en B. van Tooren  

8. 4,5         F. Dujardin en J. Kaemink 

10. 4,0         S. Harnanadan, N Wijenberg, S.H. Vlietstra, H. Hamers en M. Bos 

15.  3,5          J. Smid, E. Onwezen, R. Smit, B. Veldhorst 
19.  3,0          H. Koksma, O. van Kesteren, J. Tax, P. van Beelen, B. Berghout 
24. 2,5          J. Faber 
25   1,0          A. Dam 
26   0,0          H. Vroom  
 

 
Rest nog te melden dat DBC1 afgelopen woensdag met 6-2 won van De Rode Loper 3. De 
uitslagen van de jeugdwedstrijden van vrijdagavond houden jullie tegoed. 
Komende vrijdag spelen we een Fischer Random Chess toernooi. Komt allen! 
 
Prettig weekend, 
Bart 

 
 
 


