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Het deelnemersveld in het HF Witte Centrum 

 
 
 
Henri van Duijl   - Rein Escher  0 – 2 
Boudewijn van Maanen  - Joop Faber  ½ - 1½ 
Thijs Dam   - Henk Kuyer  1 – 1  (Henk verder na loting!) 
Nolan Wijenberg  - Patrick van Beelen 0 – 2 
Bart van Tooren  - Frank Dujardin 0 – 2 
Ron Smit   - Jan van Lopik  2 – 0 
Onno Kooy   - bye 
 
 
Na de traditionele loting met de bingoballetjes door Henk Kuyer en Bart van Tooren kon de 1e ronde 
van de roemruchte DBC Bekercompetitie 2013-2014 van start gaan. Alle winnaars van de vijf 
voorgaande edities waren weer van de partij. Natuurlijk trok de wedstrijd tussen de winnaar van 
2010 Thijs Dam en de winnaar van 2012 Henk Kuyer de meeste aandacht. Het werd ondanks twee 
remises een enerverend bekerduel. Met name in de tweede partij leek Henk aan het langste eind te 
trekken. Thijs dreigde echter een winnende granaat in de stelling te gooien. Maar voordat Thijs de 
pin eruit trok werd tot remise besloten, omdat hij nog maar twee minuten op de klok had staan. Thijs 
koos vervolgens de adelaar, Jan van Lopik gooide munt en Henk bekert dus verder. 



De winnaar van 2011 Bart van Tooren had zijn avond niet en moest, ondanks zijn bekende alles of 
niets schaak, zijn meerdere erkennen in de gedegen spelende Frank Dujardin. Hierdoor is het Frank 
gelukt om voor de tweede keer een ronde verder te komen.  
Henri van Duijl en Rein Escher waren heel erg vroeg klaar met hun twee partijen. Rein speelt de 
laatste tijd geweldig vechtschaak, staat fier bovenaan in de interne competitie en rammelde de 
‘blunderende’ Henri twee keer genadeloos van het bord. Uit mijn ooghoek hoorde ik nog wel van 
Rein dat hij zijn dame had weggegeven, maar tot zijn stomme verbazing won hij toch nog. 
Joop Faber leek ook een betrekkelijk eenvoudige avond te hebben. In de eerste partij stond Joop 
duidelijk gewonnen, maar bood remise aan met voor hem te weinig tijd op de klok. In de tweede 
partij gaf Boudewijn er al snel de brui aan, toen hij in het middenspel een stuk weg blunderde.  
De wedstrijd tussen Nolan Wijenberg en Patrick van Beelen leek erg interessant te worden. De op 
papier sterkere Patrick schaakt weinig, terwijl Nolan de laatste tijd sterk en veel schaakt. Toch was 
het de bekerfinalist uit 2009 Patrick die deze avond het beste uit zich naar boven haalde en twee 
keer duidelijk won van Nolan. 
De huidige Bekerkampioen Ron Smit had zonder het te weten op voorhand een makkie. Jan van Lopik 
gaf namelijk na de wedstrijd aan dat Ron de speler is die bij hem het slechtste schaak naar boven 
haalt. En zo geschiedde! 
De winnaar van 2009 Onno Kooy kreeg een meer dan welverdiende bye en plaatste zich zodoende 
ook voor de kwartfinale die op 7 februari 2014 gespeeld gaat worden.  
 
De laatste kwartfinalist moest bepaald worden door loting. Van de zes verliezers gaat er één door 
naar de volgende ronde om het achttal vol te maken. De toevalsgeneratoren die gebruikt werden bij 
de loting waren dit keer barman Kees, een oversized bierviltje en Onno als de partijdige 
wedstrijdleider. Onder luid protest van de aanwezige belanghebbende werd Boudewijn van Maanen 
de laatste uitverkorene om de kwartfinale te spelen van de 6e editie van de DBC Bekercompetitie. 
 
 
De kwartfinalisten: 

- Rein Escher 
- Joop Faber 
- Henk Kuyer 
- Patrick van Beelen 
- Frank Dujardin 
- Ron Smit 
- Onno Kooy 
- Boudewijn van Maanen 

 

 

 

Uw wedstrijdleider Onno Kooy 


