
DBC1 door Nolan Wijenberg 
Verslag snelschaken Bunschoten-Spakenburg zaterdag 12 oktober 2019  
Zaterdag 12 oktober 2019 vertrokken 10 strijders, verdeelt over 2 teams, naar Bunschoten-
Spakenburg om een gooi te doen naar de titel ‘Snelschaakkampioen van de SGS’.  
Dit seizoen was de opzet van het toernooi enigszins anders dan voorgaande jaren. Tot vorig seizoen 
werd het kampioenschap gespeeld in zestallen, maar door het steeds verder dalende aantal 
deelnemers werd er dit jaar gespeeld in viertallen. DBC had 2 viertallen ingeschreven met elk een 
wisselspeler. Beide teams kwamen uit in groep B waar de gemiddelde rating onder de 1.750 moest 
liggen. DBC 1 bestond uit; Thijs Dam, Onno Kooy, Ron Smit, Nolan Wijenberg en Maurits Bos. DBC 2 
bestond uit; Manuel Smit, Dick Berkelaar, Frank Dujardin, Eric Onwezen en Joop Faber.  
DBC 1 mocht in de eerste wedstrijd direct aantreden tegen DBC 2. Deze wedstrijd werd omgezet in 
een 3-1 overwinning voor DBC 1. Alleen Nolan verloor van Eric na een stuk te hebben weggegeven.  
In het vervolg werd door DBC 1 2 overwinningen behaald. De sfeer zat er op het moment na 3 
overwinningen goed in, maar in de vierde ronde werd het team met beide benen weer terug op de 
grond gezet na een nederlaag tegen Amersfoort 2 ( de uiteindelijke kampioen ). Daarna volgende er 3 
gelijke spelen. Ronde 8 waren we een rondje vrij door een oneven aantal teams. Een goed moment 
voor een aantal om de miezerregen te trotseren en een frisse neus te halen. Wellicht dat dit zou 
helpen in het vervolg van het toernooi. Dat bleek toch niet het geval te zijn, want in de 9de ronde 
werd verloren. Daarna volgende er nog wel een overwinning en een gelijkspel. DBC 1 werd 
uiteindelijk 3de van de 11 teams. Een prima prestatie.  
De persoonlijke scores waren ruim voldoende. Alleen Ron Smit en Nolan Wijenberg hadden niet hun 
dag. Waren zij in een betere vorm, dan had er wellicht een gooi gedaan kunnen worden naar het 
kampioenschap. De beste score in DBC 1 is behaald door Maurits. Hij scoorde 6,5 uit 8! Thijs en Onno 
scoorden beide 5,5 uit 8, Nolan 3,5 uit 8 en Ron 2,5 uit 8.  
Het was weer een geslaagde dag. Alleen jammer dat de viskar ontbrak, waardoor men niet kon 
genieten van een portie kibbeling.  
Nolan Wijenberg 
 
 

DBC2 door Dick Berkelaar 
Het was weer een waar snelschaakfestijn afgelopen zaterdag in Bunschoten ……..voor sommigen van 
ons dan …. 
Geen zestallen meer, maar viertallen. Het probeersel van de organisatie leverde niet meer spelers op 
helaas, nee zelfs een stuk minder dan vorige jaren. De organisatie probeert het zeker, maar het blijft 
lastig om meer spelers te mobiliseren richting Bunschoten.  
Er waren wel broodjes haring, maar geen warme kibbeling helaas en de viskar werd enigszins gemist 
en dan zeker door onze Joop. Misschien moeten ze dat wat meer aandacht geven in dit 
schaakvisdorp. 
 
DBC 2 en DBC 1 waren in dezelfde pool B ingedeeld op grond van rating van de teams, eens kijken 
wie de beste zou wezen deze middag. 
DBC 1 deed hun best zeker in de allereerste wedstrijd tegen ons, maar het geluk was direct al aan 
hun zijde. Een score van 2-2 was beter op de plaats geweest ipv de 3-1 overwinning, maar goed dat is 
nu eenmaal snelschaken zeggen we dan. 
Dick speelde Onno vanuit de opening geheel zoek, maar was zo euforisch bezig met zijn matnetje dat 
hij een eenvoudige mat in één van Onno geheel niet aan zag komen en liet uitvoeren door den bruut. 
Eric hield Nolan onder de duim en won, Eric kwam zo zeer goed uit de startblokken. Joop had ook 
schaakschik en scoorde met grote regelmaat. Alleen die ene nul tegen Amersfoort 2 - de uiteindelijke 
kampioen van onze groep - viel hem zwaar. 
Zijn tegenstander drukte Joop letterlijk door zijn vlag met een overduidelijke remisestelling op het 
bord, dat was toch wel een erg zuur momentje. Nog meer omdat we bij een remise van Joop hadden 
gewonnen van het Amersfoortse stel. 



Eric speelde degelijk. Hij pakte punten en regelmatig een remise tussendoor. Alleen het tweede deel 
van de middag kreeg hij wat meer problemen met scoren. 
Dan het middenrif van het team, ja wat moet je daar van zeggen. Dick en Frank zagen vele, maar ook 
vaak mooie stellingen in rook opgaan. Een trieste 3 puntjes uit 16 partijen samen, dat moeten we 
maar snel vergeten. 
Verleden jaar stal Dick de show, in tegenstelling tot deze zaterdag. Nu was het juist de beurt aan 
Manuel op bord 1 die de zeges flink opstapelde. Met een volle 7 punten uit 9 wedstrijden was 
Manuel met afstand de grote man in het team en dus de topscorer.  
Door dit resultaat eindigden we een beetje in de staart van onze groep. Ach ja mannen, je kunt niet 
ieder jaar vlammen!! 
Dick Berkelaar 
 


