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Het Schaakpraatje 47
Schaakseizoen bijna ten einde
Voor veel senioren vrijwel ongemerkt groeit DBC momenteel snel. Het aantal junioren is van 14 een
goed jaar geleden gestegen tot 28 nu, Het is een levendig gebeuren aan het begin van de vrijdagavond.
Ondertussen nadert het einde van het seizoen. In de externe competitie is DBC1 al klaar; het viertal en
DBC2 hebben nog een ronde te gaan. Ook de jeugdteams hebben nog een slotronde (beide op 25 mei)
DBCC2 heeft zelfs nog twee ronden te gaan.
Ook de interne competitie heeft nog slechts enkele ronden te gaan.
Een overzicht.
Bart van Tooren

Interne competitie
In de interne competitie is nog steeds niet
duidelijk wie er kampioen gaat worden. Nolan
heeft momenteel de beste papieren, mede
dankzij een degelijke overwinning op Bart in
de laatst gespeelde ronde. Thijs staat nu
tweede, Bart derde.
Het aantal gespeelde partijen in de interne
competitie ligt met nog enkele ronden te gaan
nu al hoger dan vorig jaar, een positief
gegeven. Helaas zullende laatste ronden een
beetje rommelig zijn. De eerstvolgende ronde
is op 11 mei, daags na Hemelvaart. De 18e is
voor Pinksteren en op 25 mei spelen zowel
DBC2 als het viertal hun laatste ronde. De
slotronde is op 1 juni. Mijn droomscenario is
dat iedereen er dan is en de clubkampioen na
spannende strijd pas op het einde van de avond
bekend zal zijn.
Interne competitie jeugd
De competitie bij de jeugd is nog erg
spannend. Met nog enkele ronden te gaan is
alles nog mogelijk. De belangrijkste
kanshebbers op de titel zijn (tussen haakjes
huidige aantal punten):

Thijn (1120), Berend (1090), Vitto (1050),
Jelle (1020) en Nicola (920).
De training voor de jeugd, voorafgaande aan
de interne competitie, is van half zeven tot
zeven uur en wordt momenteel door 4 leden
verzorgd: Thijs doet groep 4, Ron groep 3,
Frank groep 2 en Jort groep 1.
De jeugdschakers zijn nog met een flinke
groep naar een jeugdtoernooi in
Hoevelaken geweest. Vitto, Jelle, Nicola en
Jorik konden zelfs met een prijsje naar huis.
Extern bekertoernooi met Zeist
In de halve finale van het bekertoernooi met
Zeist was alleen nog Onno Kooy aanwezig
namens DBC. Helaas verloor Onno met 2-0
van Arend van Oosten waardoor de finale deze
keer een Zeister onderonsje is.
DBC1
DBC1 speelde 20 april de laatste ronde. Er
waren in theorie nog kansen op het
kampioenschap maar ondanks een nipte
overwinning lukte dat toch niet. Het team werd
keurig tweede met evenveel matchpunten als
het kampioensteam Moira Domtoren 1.
Proficiat met deze mooie prestatie.

DBC2
DBC2 leeft nog. De kansen op handhaving in
de eerste klasse leken klein maar onlangs werd
gewonnen van En Passant3 en klom het team
naar de 8e plaats. Helaas is DBC2 daarmee nog
bepaald niet safe. Het kan zelfs zijn dat een
overwinning in de laatste ronde nodig is voor
handhaving, als de teams onder ons de laatste
ronde winnen. Deze laatste ronde wordt in
eigen huis gespeeld, in een gezamenlijke
avond voor alle teams uit de eerste klasse. Het
wordt druk in het Witte Centrum op 25 mei.
Het team rekent op veel supporters!
Viertal
Het viertal was uitstekend op dreef maar de
laatste ronde moesten ze het met slechts drie
spelers doen. Dat ging niet goed waarmee de
kans op het kampioenschap gelijk wel
verkeken was. Op 25 mei wordt de laatste
ronde gespeeld. Het team zal waarschijnlijk op
een keurige derde plaats eindigen maar er had
meer in gezeten.
Externe competitie junioren
DBCC1 heeft nog een wedstrijd te gaan maar
kan het kampioenschap eigenlijk al niet meer
ontgaan. Een hele mooie prestatie.
DBCC2 heeft nog twee ronden te gaan. Het
team kan als middenmotor eindigen maar zelfs
een plek in de top is nog mogelijk. Spannend!
Van zowel DBCC1 als DBCC2 is de slotronde
op 25 mei.
Regionaal Schoolschaakkampioenschap
(door een onzer verslaggevers)
In november 2017 was Wereldwijs met het
Montessori gedeeld eerste geworden op het

schoolschaakkampioenschap De Bilt /
Bilthoven. Daarom mocht Wereldwijs ook
meedoen aan het Regionaal Schoolschaakkampioenschap op 10 maart in Maarssen.
Vanuit de gehele SGS kwamen scholen daar
met hun beste team opdraven, in totaal waren
er 36 teams.
Wereldwijs, vertegenwoordigd door Jelle,
Jorik, Arnout, Olivier en Harmen uit groep 8,
moest even op gang komen, maar in de vierde
tot en met de achtste ronde werd er slechts een
half matchpunt afgestaan. In de negende en
laatste ronde speelden de onzen tegen de latere
kampioen De Boomgaard en helaas werd die
ronde met 3-1 verloren. Daardoor eindigde
Wereldwijs op de achtste plaats, net niet hoog
genoeg om ook naar het NK te mogen, maar
wel een stuk hoger dan plaatsgenoot Het
Montessori (17e). Kortom, een geweldige
prestatie van dit team.
Nieuwe leden
Marcel Schalkwijk speelt sinds kort als nieuw
lid bij de senioren mee.
Bij de jeugd zijn de nieuwe leden nauwelijks
nog bij te houden. Er zijn momenteel 28
jeugdleden, tegen 25 senioren. Sinds januari
zijn de nieuwe jeugdleden Thomas van den
Berg, Max Kovacsek, Floris van der Kuil,
Cornelis Maagdenburg, Lotis Overbeek en
Alexandro Theodoridis. Allen van harte
welkom en een prettige tijd bij DBC gewenst.
Schoonheidsprijs
Thijs heeft een partij ingestuurd die hij tevens
heeft gebruikt bij een schaakles voor de jeugd.
De partij is bijgevoegd.

Programma laatste speelavonden seizoen 2017-2018.
ma 7 mei. Hoogland C2 – DBC C2
vr 11 mei. 25e ronde interne competitie
Vr 18 mei. 26e ronde interne competitie
Vr 25 mei. 27e ronde interne competitie plus DBC2- Barneveld 1, viertal DBC - Almkerk 1, DBC C1
– Rivierenland C1, DBC C2 – Barneveld C1
Vr 1 juni. Slotavond, 28e ronde interne competitie

Speelzaal: Cultureel & Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt
Adres redactie: bartvantooren@xs4all.nl
Website: www.dbcschaak.nl
Wijzigingen van mailadres en nieuwe mailadressen graag doorgeven aan de redactie

DBC maart 2018 5e en 6e les
DBC-intern, 23 februari 2018. Tijd: 1:50 + 10 s per zet. Thijs Dam – Henri van Duyl
1.e4 c6
Hoe heet deze opening? Caro-Kann Wat is het idee erachter? Zwart wil de epion aanvallen met d7-d5.
2.Pc3 d5,
3.Pf3 e6
4.d4
Nu is het een soort Frans geworden. Wat is hét nadeel van Frans? Dat de
loper op c8 ingesloten raakt.
4. … Pf6
5.Lg5 Le7
6.e5 Pfd7
7. Le7: De7:
Zo heeft wit de goede loper van zwart geruild. Wat zijn goede lopers? Lopers
waarbij de (meeste) pionnen op de andere kleur staan. Slechte lopers zijn
lopers waarbij de (meeste) pionnen op dezelfde kleur staan. Vooral slechte
lopers binnen de pionnenketen zijn slecht. Erbuiten valt het vaak wel mee.
8.Ld3 a6
Waarom speelt zwart niet direct 9…c5? Dan volgt er 10.Pb5.
9.Pe2 c5
10.c3 Pc6
11.0-0 0-0
12.Tc1 c4
Wie vindt dit een goede zet? Wie vindt dit een slechte zet? Waarom? Het is
een slechte zet, want zwart bouwt zijn loper nog verder in. Voorlopig doet die
loper niet meer mee (slechte loper).
13.Lb1 f5
Zwart heeft ruimte nodig. Als zwart dit niet doet, gaat het vroeg of laat fout in
een koningsaanval.
14.ef6:ep Df6:
15.Dd2
Vaak geldt: heb je een loper op de witte velden, dan moet je dame de zwarte
velden controleren.
15. … h6
16.Pg3
Brengt 17.Dc2 in de stelling, dat is een nadeel van 15…h6.
16. … Pe7
17.Tce1 Pf5
18.Ph5 Df7
19.Pf4 Te8
Dekt de pion op e6, maar zwart ziet iets over het hoofd. Wat is dat ‘iets’? Wat
speel je dus met wit? Een penning in combinatie met Uitschakelen
verdediging. Wit wint een pion met 20.Pd5:
20.Pd5: ed5:
21.Te8:+ De8:
22.Lf5: Pf6
23.Te1
Stel dat zwart neemt op e1, wat voor stelling heb je dan met wit? Hoe speel je?
Waar moet je voor uitkijken? 23…De1:+ 24.De1: Lf5: 25.De7 Dus actief spelen
maar uit blijven kijken voor mat achter de paaltjes (op tijd een keer h3 spelen).
23. … Df8
24.Lg6 Ld7
25.Pe5 Le8
26.Lf5
Tegen welke regel zondigt deze zet? Waarom zou wit dat doen? Als je
materiaal voor staat, is ruilen goed. Maar in deze stelling is de witte loper veel
sterker dan de zwarte.
26. … Td8
27.Df4 Td6
28.Lg6 Te6
29.Te3
Waarom speelt wit deze zet? Nu staat het paard niet meer gepend; eventueel
kan de toren via de derde rij meedoen.
29. … Tb6
Ligt voor de hand, maar is niet goed. Waarom niet? Wit slaat de loper op e8.
Als zwart met het paard terug slaat, volgt dameruil op f8 en vervolgens een
dubbele aanval met paard op d7: koning + hout.
Als zwart met de dame op e8 terug slaat, pakt het paard de pion op c4:
aftrekaanval, dubbele aanval op dame en toren.
In de partij probeert zwart het met een tegendreiging (mat achter de paaltjes),
maar met behoud van het gewonnen stuk lost wit dat op.
30.Le8: Tb2:
31.Lg6 Ta2:
32.g3
Zwart geeft op.

