Open snelschaakkampioenschap 8 januari 2016
Afgelopen vrijdag vond weer het jaarlijkse open snelschaakkampioenschap van DBC plaats. Natuurlijk
was het toernooi gezellig, het verliep vlekkeloos maar geheel geslaagd kunnen we het met 26
deelnemers toch niet noemen. We hadden prima in onze eigen zaal kunnen spelen.
Van deze 26 waren er 14 geen lid van DBC, dus ook de opkomst van de DBC-ers was matig. Heren, waar
was u? In de voorronden waren er twee groepen van 6 en twee van 7 spelers. In de finaleronde waren
er drie groepen: twee met 9 spelers, een met 8. De uiteindelijke winnaar was Jan Jaap Janse met 6 uit 8,
vorig jaar was hij derde. Tweede was onze eigen Jan Schepers en verrassend derde werd Manuel Smit.
Manuel is aan een stille comeback begonnen en na gisteravond verwacht iedereen veel van hem de
komende jaren! Met 4 punten werd Pim Ydo vierde, Thijs Dam werd met eveneens 4 punten zesde. Ook
Onno Kooy speelde in de hoofdgroep mee. In groep B eindigden drie spelers met 6 uit 8. Hiervan werd
Hans Uittenbogaard eerste, Dick Berkelaar tweede en Seth v. d. Veght derde. In groep C tenslotte
maakte Ron Smit het familiesucces compleet door hier afgetekend met 6.5 uit 7 als 1e te eindigen. Joop
Faber werd hier heel knap tweede!
Een geslaagd toernooi maar volgend jaar zullen we toch echt het aantal deelnemers flink op moeten
krikken, zo zal ook de penningmeester beamen.
Bart van Tooren

Onderstaande foto’s werden gemaakt door Rolf Dijksterhuis. Zie ook de pagina op Utrechtschaak.nl

Kampioen Open Snelschaakkampioenschap De Bilt en Bilthoven: Jan Jaap Janse.

Als 2e en 3e geeindigd: Jan Schepers (rechts) en Manuel Smit.

Als 4e geeindigd Pim Ydo.

Seth v.d. Veght werd 3e in groep B.

Peter vd Belt 4e in groep B

De winnaar van groep C: Ron Smit

Als tweede in groep C eindigde Joop Faber.

Derde in groep C: Frank Dujardin.

Dries de Dreu werd 4e in groep C.

Een impressie van de zaal: Het kon beter.

