
 
Infoblaadje van de 

Schaakvereniging D.B.C. - De Bilt/Bilthoven 

 

Adres speellokaal  

Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte  
Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, tel 030-2203954 

 

Algemeen 

De schaakvereniging De Biltse Combinatie, meestal kortweg DBC, is in 1969 ontstaan 

uit een fusie van de schaakclubs Bilthoven (opgericht op 1 mei 1931) en De Bilt 

(opgericht 15 december 1937).  

Vanaf half augustus tot eind mei schaken de leden van DBC op de vrijdagavond  in de 
OverdeVegtzaal van het Centrum H.F. Witte. De clubavonden voor de jeugd beginnen 

om half zeven (tot uiterlijk acht uur). De senioren beginnen om half acht.  

Elk jaar worden er vele wedstrijden georganiseerd, waarbij de interne competitie om 

het clubkampioenschap de kernactiviteit is. Aan de jeugd wordt les gegeven tot zeven 

uur waarna er partijen worden gespeeld.  

DBC is aangesloten bij de regionale bond, de Stichts Gooise Schaakbond, kortweg 
SGS, en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, de KNSB.  

Voorzitter van de schaakverenioging is Onno Kooy, tel. 030-2722559/ 06-11361399, 

email: voorzitter@dbcschaak.nl 

 

De organisatie 

DBC telt momenteel circa 40 leden, waarvan ongeveer 25 senioren en 15 junioren. 
DBC heeft ook een internetsite, adres: http://www.dbcschaak.nl.  

Secretaris: Jan van Lopik,  tel. 030-2291743, email: secretaris@dbcschaak.nl  

 

De financiën 

De financiële middelen van DBC bestaan uit contributies. Circa de helft van de 

middelen wordt besteed aan zaalhuur en een derde is voor de afdracht aan de 

regionale schaakbond, de SGS. Ieder DBC-lid is daarmee automatisch ook lid van de 
KNSB en ontvangt daarvoor het landelijke Schaakmagazine. Overige uitgaven 

betreffen  materiaalkosten, het op internet onderhouden van de website, consumpties 

voor teams van bezoekende clubs, prijzen, etc.  

De contributie van DBC bedraagt per jaar: € 70 voor junioren (t/m 19 jaar).  

€130 voor senioren. De contributie dient vóór 1 december van het lopende jaar te 

worden betaald aan: Schaakver De Biltse Combinatie te Bilthoven, INGrekening 
1342015. Penningmeester is Joop Faber, tel. 030-2201360, email: 

penningmeester@dbcschaak.nl 

 

Materiaal 

DBC beschikt over circa 50 spellen en klokken. Er zijn gratis notatiebiljetten en 

notatieboekjes beschikbaar. 

 
 

 

 



Wedstrijden 

Er zijn ongeveer 40 clubavonden. Circa 30 maal spelen de senioren in de interne 

competitie om het clubkampioenschap. Speeltempo daarbij is twee uur per persoon 

voor de hele partij. Daarnaast worden er poulewedstrijden en een bekertoernooi 

georganiseerd. 

Aan het begin van het seizoen organiseert DBC ieder jaar het Open Kampioenschap 

van De Bilt, Bilthoven en Zeist in samenwerking met de schaakclub Zeist. Ook voor de 
jeugd is er een vergelijkbaar toernooi. 

Het Open Snelschaakkampioenschap van De Bilt, Bilthoven Zeist, eveneens in 

samenwerking met de schaakclub uit Zeist, op de eerste of tweede vrijdag van het 

nieuwe jaar, is een steeds terugkerend evenement waarbij sterke schakers goed 

vertegenwoordigd zijn. Ook worden er enkele interne snelschaakwedstrijden 

georganiseerd, in oktober gaat het daarbij om de snelschaaktitel van de club. Op het 
SGS Snelschaak-kampioenschap voor clubteams zijn DBC en de schaakclub Zeist 

vertegenwoordigd met een combinatieteam. Daarnaast zijn er enkele avonden met 

een bijzonder karakter zoals rapidavonden en Fischer random chess.  

Naast activiteiten binnen de vereniging zijn er wedstrijden tussen teams van  

regionale schaakverenigingen, de zogenaamde externe wedstrijden. Met twee teams 

van acht spelers wordt meegedaan in de 1ste en 2de klass van de Stichts-Gooise 

Schaakbondcompetitie. 
Wedstrijdleider intern: Bart van Tooren, tel. 030-2210613, email: 

wedstrijdleiderintern@dbcschaak.nl 

Wedstrijdleider extern: Nolan Wijenberg, tel. 06-22342219, email: 

wedstrijdleiderextern@dbcschaak.nl 

 

Mededelingen en website  
Het verenigingsorgaan Schaakpraatje, verschijnt een aantal keren per jaar. Hierin 

staan korte mededelingen over het clubgebeuren, wedstrijden, ranglijsten, het wel en 

wee van de leden, etc. Ook bijdragen van leden zijn welkom! Deze informatie wordt 

per email verzonden. Redacteur van Schaakpraatje is Jan van Lopik,  tel. 030-

2291743, email: secretaris@dbcschaak.nl 

De website http://www.dbcschaak.nl wordt frequent bijgehouden. Nieuws, algemene 
informatie en iets over de geschiedenis van DBC kunt u op de website vinden.  

 

Jeugdafdeling.  

De jeugd, tot een leeftijd van 15 jaar, speelt vroeg in de avond, van half zeven tot 

acht uur. Er wordt in principe elke avond een half uur instructie gegeven. Daarnaast 

worden er partijen gespeeld om het jeugdclubkampioenschap. Tevens wordt er 

deelgenomen aan de regionale SGS competitie voor de jeugd. Ook wordt het schaken 
op internet bevorderd. Er wordt onder andere getraind via de site chessity. 

Begin november organiseert DBC het jaaarlijkse schoolschaak-kampioenschap van de 

basisscholen in de gemeente De Bilt. 

Jeugdleiders: Frank Dujardin / Ron Smit  

Tel. 030-2258676 / 0653364039 


