
Paul van der Klein wint open snelschaakkampioenschap 

Voor het eerst in zijn lange schaakgeschiedenis bij DBC is Paul kampioen geworden van het OK. Zelfs 

een nederlaag in de laatste ronde tegen Thijs Dam kon daar niets meer aan veranderen. Paul, van 

harte gefeliciteerd! Thijs behaalde trouwens ook nog net een prijs door zijn overwinning tegen Paul. 

Tweede werd Tom de Jongh, de winnaar van vorig jaar. Derde werd vaste deelnemer Pim Ydo.  

Het toernooi was met 30 deelnemers helaas slecht bezet, ook daar er maar 8 deelnemers van buiten 

DBC waren. Van die 8 eindigden er wel 4 in de hoofdgroep. 22 deelnemers van DBC is trouwens wel 

weer een mooi aantal! 

Succes voor DBC was er ook in de B-groep waar Mazen Oden gelijk eindigde met Rody Straat maar op 

basis van de onderlinge partij eerste werd. De C-groep bestond uitsluitend uit DBC-spelers dus geen 

wonder dat daar DBC-spelers 1e en 2e werden. De D-groep werd wat ontsierd doordat een speler 

zonder afmelding was vertrokken. Ook hier werden de DBC-spelers 1 en 2. Van de 11 prijzen gingen 

er 7 naar DBC-spelers, dat is wel eens geheel anders. Prima prijzen trouwens. 

Al met al was het natuurlijk een gezellig toernooi, maar roept het wel weer de vraag op hoe verder. 

De uitslagen: 

Groep A: 1. Paul van der Klein  (5,5 uit 7); 2. Tom de Jongh (5); 3. Pim Ydo (4); 4. Thijs Dam (3,5) 

Groep B: 1. Mazen Oden (5 uit 6); 2. Rody Straat (5); 3. Dries de Breu (4); 4. Eric Onwezen (2,5) 

Groep C: 1. Ron Smit (5,5 uit 7); 2. Bart van Tooren (5); 3/4. Patrick van Beelen en Dirk-Jan van 

Speybroeck (4,5) 

Groep D. 1. Frank Dujardin (3 uit 4); 2. Sung-Ho Vlietstra (3) 

 

Eerder op de avond speelde het jeugdteam DBCC1 verdienstelijk met 2-2 gelijk tegen Magnus 1. 

DBCC2 speelde een uitwedstrijd en daar is nog geen uitslag van bekend. Maar als onderste uit de 

poule tegen de koploper zullen ze geen gemakkelijke avond gehad hebben. [DBC C2 verliest met 0-4 

van Moiora-Domtoren, JF] 

Volgende week is er weer gewoon interne competitie. Graag weer 22 deelnemers! Komende dinsdag 

avond speelt DBC3 uit. Succes gewenst! De uitwedstrijd van DBC2 a.s. maandag is een week 

uitgesteld. Zijn jullie weer geheel bij! 

 

Hartelijke groeten, 

Bart 

 


