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Het Schaakpraatje 35
Nieuwe schaakseizoen gaat van start
De dagen worden weer kort, de r is weer bijna in de maand. Kortom, het is weer tijd om te gaan
schaken.

Het seizoen start met het traditionele salamitoernooi op vrijdagavond 2 september, en
vervolgens komt alles weer op gang.
Bart van Tooren

Salami- en knakworstentoernoooi
De traditionele seizoensstart voor senioren
is het salamitoernooi op 2 september
(rapid). Wat de prijzen zijn laat zich raden
(ook aan vegetariërs wordt gedacht). Thijs
Dam zal dit toernooi in goede banen
leiden.
Voor de junioren is er deze avond het
knakworstentoernooi, zoals gebruikelijk
vanaf 18.30 uur.
Open Kampioenschap senioren samen met
Zeist
Evenals vorig jaar spelen we het Open
Kampioenschap weer samen met Zeist. De
eerste speelavond is op 9 september bij ons, de
tweede op 13 september in Zeist (Maria-Oord,
Hortensialaan 30 in Zeist). Elke avond staan er
twee of bij veel deelnemers drie partijen op het
programma. Opgave is niet verplicht,
deelname eigenlijk wel. Je mag ook één avond
komen als het echt niet anders kan.

Ledenvergadering 16 september
De stukken voor de ledenvergadering worden
binnenkort verstuurd. Volgens onze voorzitter,
Onno Kooy, is dit een ledenvergadering die je
niet mag missen. Er zal o.a. gesproken worden
over de interne competitie (zie elders), over de

kwaliteit van het speelmateriaal, over de
terugloop van het aantal leden en wat daar aan
te doen. Jan van Lopik en Bart van Tooren
treden af als bestuurslid. Na afloop zal er nog
lang over nagepraat worden (of geschaakt).
Open Kampioenschap junioren
De junioren spelen vanaf 9 september ook al
direct een kampioenschap, , en hier worden
maar liefst 7 avonden voor uitgetrokken. Komt
allen!
Interne competitie 2016/2017
Als de ledenvergadering daar geen verandering
in aanbrengt is Henk Kuyer dit seizoen de
leider van de interne competitie. Hij heeft al
aangegeven dat we weer volgens het
Keizersysteem gaan spelen.
De eerste speelavond is 23 september.
Externe competitie
DBC speelt weer met twee teams mee in de
achttallen competitie. Primeur is dat we dit jaar
ook met een viertal lijken te gaan spelen. We
zijn erg benieuwd hoe dat gaat bevallen!
In DBC1 speelt Paul van der Hoeven helaas
niet meer mee maar zal Janton van Apeldoorn
weer vaker mee spelen. Vers van de pers is
echter dat ook Manuel Smit weer zijn rentree
als lid en als DBC1-speler zal maken.
Welkom!

Schaken op de markt en in de bibliotheek
Nieuw bloed in onze vereniging is zeer
welkom. Daarom heeft het nieuwe bestuur
diverse plannen om daar een poging toe te
wagen. Heel concreet zijn de volgende
activiteiten:
• Deelname aan de Vrijetijdsmarkt op 10
september.
• Op 27 augustus is er in de bibliotheek de
mogelijkheid om samen met andere
verenigingen een tafel met schaakspullen
te vullen en een praatje te houden.
• we kunnen in de bibliotheek vanaf half
september t/m oktober op een paar
zaterdagen een uurtje schaken met
omstanders
Als je mee wilt helpen kun je je melden bij
Ron Smit.

Actuele ratings
Onderaan deze nieuwsbrief kun je de actuele
rating van ons allemaal vinden. Dit seizoen zal
evenals de vorige twee seizoenen een DBCrating worden bijgehouden.
Terugblik op een feestje
Het lijkt alweer lang geleden maar op 3 juli
hadden we een etentje (op eigen kosten) voor
alle seniorleden ter gelegenheid van de
promotie van DBC1 en het 85-jarig bestaan.
Het was een groot succes en het gerucht gaat
dat het bestuur dit seizoen weer gaat bezien of
ze argumenten voor zo’n feestje kan vinden.
Promotie van een van onze teams zou het
bestuur daarbij wel helpen….

Training door Jop Delemarre
Jop geeft komend seizoen schaaktrainingen. Voor de belangstellenden is meer info te vinden op:
In Utrecht: 1350 – 1700 elo
http://schaaktrainer.nl/wp-content/uploads/2014/08/schaaktraining-regio-Utrecht.pdf
In Gouda: voor gevorderden (1750+)
http://schaaktrainer.nl/wp-content/uploads/2014/08/schaaktraining-Messemaker.pdf

Programma in september 2016
Vr 2 september: Salamitoernooi (senioren) en knakworstentoernooi (jeugd)
Vr 9 september: 1e ronde Open Kampioenschap junioren en senioren
Di 13 september: 2e avond Open Kampioenschap senioren, in Zeist
Vr 16 september: ledenvergadering en 2e avond Open kampioenschap junioren
Vr 23 september: 1e ronde interne competitie senioren, vervolg open kampioenschap junioren
Vr 30 september: 2e ronde interne competitie senioren, vervolg open kampioenschap junioren
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KNSB-rating
aug 2016

Lucas Boutens

2125

Janton van Apeldoorn

2086

Paul van der Klein

2060

Thijs Dam

1983

DBC-rating mei
2016

2014

Jan Schepers

1904

1837

Henk Kuyer

1896

1921

Manuel Smit

1871

Ben van der Laan

1844

Onno Kooy

1790

1863

Bart van Tooren

1749

1764

Dick Berkelaar

1747

1751

Ron Smit

1743

1675

Dirk-Jan van Speybroeck

1721

Frank Dujardin

1717

Boudewijn v. Maanen

1699

1747

Patrick van Beelen

1693

1682

Jan van Lopik

1685

1734

1854

1717

Cees Floor

1649

1605

Eric Onwezen

1646

1638

Henri van Duyl

1578

1465

Dirk van Kekem

1563

1587

Nolan Wijenberg

1548

1556

Joop Faber

1528

1556

Gerrit Elberse

1419

Simon Beusen

1420
1354

