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Schaakseizoen ten einde
Het schaakseizoen is voor DBC nu geheel ten einde. Tijd om de balans op te maken.
Daarbij zondig ik tegen de nieuwe Privacywetgeving door o.a. ongevraagd te vermelden wie er
clubkampioen zijn geworden. Graag hoor ik het als ik iemand niet mag noemen in deze
Schaakpraatjes!
Iedereen een mooie zomer gewenst.
Bart van Tooren
Thijs Dam clubkampioen
Lange tijd was het in de interne competitie niet
duidelijk wie er kampioen zou worden.
Uiteindelijk is de strijd pas in de laatste ronde
beslist. Thijs verzekerde zich van prolongatie
van zijn titel door winst op Nolan.
Proficiat. Nolan werd tweede, Bart derde,
Onno vierde. Dat Nolan dit jaar 109 DBCElopunten verdiende zegt al genoeg over zijn
prestatie van dit seizoen. Bart had een normaal
seizoen en eindigde hoog omdat hij veel
gespeeld heeft. Onno speelde juist te weinig
om echt mee te doen voor de titel. Een goed
seizoen had ook Henri die met veel remises
uiteindelijk vijfde werd. Cees speelde weinig
maar eindigde wel als zesde.
Vitto van Leeuwen jeugdkampioen
Bij de jeugd had Vitto de sterkste zenuwen! Na
een spannende play-off werd hij de nieuwe
jeugdkampioen. Maar daar zag het tijdens de
laatste wedstrijden niet naar uit. Thijn leek de
beste papieren te hebben, maar in hun
onderlinge partij haalde Vitto alles uit de kast
om de partij alsnog naar zich toe te trekken. In
de slotpartij tegen Berend ging zijn mes
gemakkelijk door de boter.
DBC1
Het team werd keurig tweede met even veel
matchpunten als het kampioensteam Moira
Domtoren 1.

Lukas werd topscorer met 7 uit 8. Manuel
volgde met 6,5 uit 9; Paul kwam tot 6 uit 9.
DBC2
DBC2 heeft de laatste wedstrijd kansloos met
6,5-1,5 verloren van Barneveld 1. Daardoor is
degradatie een feit. Jammer, het had niet
gehoeven. Te vaak gingen goede of zelfs
gewonnen staande stellingen toch verloren. Dat
Eric topscorer werd met 4,5 uit 9 is mooi maar
dat dus niemand meer dan 50 % behaalde zegt
voldoende.
Viertal
Het viertal was uitstekend op dreef. In de
laatste ronde werd met 2-2 gelijk gespeeld
tegen de uiteindelijke winnaar Almkerk en ons
viertal eindigde keurig als derde. Er had zelfs
nog wel meer ingezeten.
Dirk werd topscorer met 5,5 uit 7. Heel spijtig
dat Dirk heeft besloten geen lange avonden
meer te willen schaken.
Externe competitie junioren
DBCC1 is met overmacht kampioen geworden
in hun poule. Vooral Nicola, Vitto en Jort
scoorden er lustig op los in hun wedstrijden!
DBCC2 deed hier weinig voor onder door
keurig derde te worden met maar 1 matchpunt
minder dan de winnaar. Jelle, Berend, Thijn en
Boris waren hier de spelers met de meeste
gewonnen partijen.

NK voor basisschoolteams in Gouda
Op 2 en 9 juni deed Wereldwijs mee aan het
NK voor basisschoolteams in Gouda. Het
schaakteam bestond uit Jelle Smid, Jorik Tax,
Arnout Dam, Olivier van Kesteren en Harmen
Vroom.
Het kampioenschap bestond uit zes ronden op
2 juni en vijf ronden op 9 juni. Als kers op de
taart opende Anish Giri op 2 juni het toernooi
en uit elk van de 40 schoolteams mocht een
vertegenwoordiger een kloksimultaan tegen
hem spelen. Van Wereldwijs was Arnout de
gelukkige. Na de eerste dag stond Wereldwijs
op een 26e plaats. De tweede dag verliep
minder goed maar in de 11e en laatste ronde
sloot Wereldwijs af met een overwinning
waardoor ze op de 31e plaats eindigden. Jorik
had de hoogste score met 5 uit 9.
Beide zaterdagen is er met veel plezier
geschaakt en het was een leuke ervaring. Er
zijn niet veel basisscholieren in Nederland die
kunnen zeggen: "Ik heb meegedaan aan het
NK schaken!" Van het gehele toernooi staat
een verslag op de KNSB-site.
Extern bekertoernooi met Zeist
Arend van Oosten is bekerwinnaar geworden
door een 2-0 overwinning op Peggy van
Amerongen. De laatste DBC-er, Onno, was in
de halve finale ten onder gegaan tegen Arend.
Schoonheidsprijs
Er kunnen nog partijen ingestuurd worden voor
de Schoonheidsprijs (kan naar Onno maar mag
ook wel naar mij).
Samenwerking met Zeist
Ok volgend seizoen zullen we weer waar
mogelijk samenwerken met Zeist. Dat geldt als
eerste voor het gezamenlijk organiseren van
het open kampioenschap in september (2
avonden, 3 partijen per avond).
Of we weer een gezamenlijk bekertoernooi
organiseren valt nog te bezien. Afgelopen

seizoen verliep het zeer moeizaam.
Triest is dat bij Zeist Bill Schuckink Kool
onlangs is overleden. Bill heeft heel veel
betekend voor schaakclub Zeist en was nog
steeds zeer actief als bestuurslid. Bill was 82.
Enige bespiegelingen
DBC had een goed seizoen. Het meest in het
oog springend was de sterke toename van het
aantal jeugdleden. We beginnen volgend
seizoen met ca 25 jeugdeden. Enkele
jeugdleden spelen ook mee in de interne
competitie van de senioren. Daarbij vallen
vooral de prestaties van Vitto op. Hopelijk zet
Vitto de stijgende lijn voort!
De interne competitie liep veel beter dan
vorige seizoen. Er werden ca een kwart meer
partijen gespeeld. Nolan kende een sterk
seizoen. Het werken met een poule heeft zowel
evidente voor- als nadelen ten opzichte van het
Keizer-systeem. Volgend jaar spelen we
waarschijnlijk weer op deze wijze.
Volgens welingelichte bronnen zal het bestuur
van DBC volgend seizoen niet of nauwelijks
wijzigen.
Het is nog even afwachten hoe de externe
competitie volgend jaar zal verlopen. Er komt
als ik het goed begrijp een geheel nieuwe
indeling van de externe competitie bij KNSB
en SGS doordat clubs de mogelijkheid krijgen
in te stromen in een nieuw op te zetten vierde
klasse van de KNSB. DBC gaat zelf niet
spelen op zaterdag in de KNSB maar Zeist
bijvoorbeeld wel. Gevolg kan wel eens zijn dat
de huidige overgangsklasse van de SGS (veel)
zwakker gaat worden en dus de lagere klassen
ook iets al zal het effect daar wat uitdempen.
Extra spijtig dat DBC2 gedegradeerd is!
Volgend seizoen
De eerste speeldata van komend seizoen zijn
onderaan dit Schaakpraatje te vinden.

Programma eerste speelavonden seizoen 2018-2019 (onder voorbehoud)
Vrijdag 31 augustus. Salamitoernooi voor de senioren, knakworsttoernooi voor de jeugd
Vrijdag 7 september. Start open kampioenschap voor senioren (samen met Zeist) en voor de junioren
Dinsdag 11 september. Vervolg open kampioenschap voor de senioren in Zeist
Vrijdag 14 september. Ledenvergadering en vervolg open kampioenschap voor de jeugd
Vrijdag 21 september. Eerste ronde interne competitie voor de senioren, vervolg open
kampioenschap voor de jeugd.
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