
  

 
          Mei 2019  
 

 Het Schaakpraatje 52 
 
Thijs Dam en Jelle Smid clubkampioen 
Het schaakseizoen is vrijwel voorbij en ook bijna alle eindstanden zijn bekend. Alleen een deel van de 
jeugd heeft half juni nog een laatste ronde voor de boeg voor de externe competitie. 
Vrijdag 31 mei is de laatste speelavond bij DBC. Zowel de senioren als de junioren zullen dan een 
toernooitje spelen.  
DBC heeft een goed seizoen achter de rug, met ook twee teams kampioen  in de externe competitie. 
Belangrijker is dat er gelukkig weer sprake is van enige groei in leden. Er zijn nu 26 senioren lid, en 36 
junioren. We zitten dus weer boven de 50! 
In de bijlagen 1 en 2 zijn twee leuke partijen opgenomen, met dank aan Thijs Dam. 
Iedereen alvast een goede zomer gewenst! 
 
Bart van Tooren 
 
Interne competitie 
In de interne competitie is Thijs onbedreigd 
clubkampioen geworden (bijlage 3). De 
combinatie van veel spelen en maar 1,5 
verliespunt maakt dat de eindzege volledig 
terecht is. De 2e plaats ging naar Bart die niet 
tegen Thijs maar wel tegen de andere 
concurrenten om de bovenste plaatsen heel 
goed scoorde. Ron en Berend werden gedeeld 
derde. Voor nieuwkomer Berend een mooie 
binnenkomer. Ook Henri was veel aanwezig, 
had een prima seizoen en eindigde als vijfde.  
De gebruikte puntentelling is altijd een beetje 
discutabel. Daarom is de eindstand ook 
bepaald met diverse andere puntentellingen.  
Voor de eerste drie plaatsen blijkt dat totaal 
geen verschil te maken. Daarna ligt het 
anders.  
Er is gebruik gemaakt van drie criteria: 
1 Een rangorde op basis van aantal behaalde 
punten 
2. Rangorde op basis van scoringspercentage 
3. op basis van aantal behaalde ratingpunten. 
In de eindstand van dit jaar is de volgorde 
bepaald door optelling van 2x aantal behaalde 
punten, 1x scoringspercentage en 1x 
ratingwinst  (kolom A). In de kolommen B, C 

en D zijn andere combinaties gebruikt maar 
dat maakt dus niet heel veel uit.  
Berend was begin dit seizoen op een 
beginrating van1400 gezet maar dat bleek te 
laag. Bij een beginrating van bijvoorbeeld 
1600 was zijn ratingwinst veel kleiner geweest 
en was hij iets lager geëindigd.  
 

 eindstand 

   A B  C  D  

bepalend voor score:         

aantal punten 2 1 2 1 

scoringspercentage 1   1 1 

ratingwinst 1       

          

Thijs Dam 1 1 1 1 

Bart van Tooren 2 2 2 2 

Ron Smit 3 3 3 3 

Berend Veldhorst 3 4 5 7 

Henri van Duyl 5 5 4 5 

Boudewijn v. Maanen 6 12 7 4 

Maurits Bos 7 9 8 10 

Jan Schepers 8 15 10 6 

Joop Faber 14 7 13 18 

Frank Dujardin 16 5 6 7 



Ook nieuwkomer Maurits draaide een prima 
seizoen. Hij begon pas later maar wist toch 
nog als 7e te eindigen. Nog een beetje 
constanter spelen, dan gaat het volgend jaar 
nog beter.  
Pas recent stroomde Sung-Ho Vlietstra in. 
Welkom! Sung-Ho was er elke avond en had 
met 3 overwinningen, 5 remises en slechts 1 
nederlaag een uitstekende start bij DBC.  
 
11 spelers deden tenminste 19 ronden mee, 
Joop zelfs 26 van de 30 ronden. Al is het aan 
de stand niet te zien, Joop draaide een heel 
goed seizoen door veel spelers op remise te 
houden, waaronder Thijs. Met 14 remises is hij 
ook de absolute remisekoning.  
 
DBC-rating 
Sinds enkele jaren houd ik een DBC-rating bij, 
en de elk jaar behaalde ratingwinst (of -
verlies) draagt bij aan het bepalen van de 
stand. Toch bevalt het niet helemaal. De 
spelers aan de top stijgen steeds verder, 
onderaan zakt men steeds verder. Thijs is al 
tot 2174 gevorderd. Er toch maar mee 
stoppen?  
 
Toch weer de Keizer? 
Er zijn dit seizoen 181 partijen voor de interne 
competitie gespeeld, het hoogste aantal sinds 
seizoen 2009/2010. Dat is een heel mooi 
succes, en hopelijk een start van een mooie 
stijgende lijn. Dat roept wel de vraag op of we 
dan toch weer niet beter volgens het Keizer-
systeem kunnen gaan spelen? Ik ben er nog 
niet uit.  
 
DBC1  
DBC1 leek lange tijd op degradatie af te 
stevenen maar wist uiteindelijk toch een 7e 
plaats te bereiken in een poule van 10. Thijs 
was topscorer met 5,5 uit 9. Opvallend was 
dat in totaal 16 spelers hebben meegespeeld. 
Daarbij hadden de invallers een hoger 
scoringspercentage (25%) dan de DBC1-
spelers zelf (21%).Volgend jaar  doen een 
aantal DBC1-spelers niet meer mee en dan zal 
het heel moeilijk worden voor het team om 
zich in de hoofdklasse te handhaven.  
 
DBC2 
DBC2 stond twee ronden voor het einde 
glorieus aan kop en de titel kon niet meer mis 
gaan. De eerste van de twee slotwedstrijden 

ging echter verloren en toen kwam het op de 
laatste wedstrijd aan. Het is gelukt maar het 
was met een heel benauwde 4,5-3,5 
overwinning. Dick werd heel knap topscorer 
met 5 uit 7. En dat aan bord 1. Iedereen 
scoorde gelukkig tenminste 50 %.  
Evenals DBC1 zal ook DBC2 het volgend 
seizoen heel moeilijk krijgen.  
 
Viertal 
Het viertal heeft dit jaar geen gelukkig 
seizoen. Het was al  niet zo fijn om 
dubbelrondig te spelen in een poule met maar 
4 teams. DBC werd ook nog eens laatste. Een 
seizoen om snel te vergeten.  
  
DBCjong wint van DBCoud 
Op 10 mei werden de aanwezige schakers in 
twee leeftijdsgroepen verdeeld en speelden 
de oudjes tegen de jonkies. De ouderen 
(gemiddelde leeftijd 67) gingen flink onderuit 
tegen de jonkies (gem. leeftijd 42). De grens 
tussen jong en oud lag bij 61 jaar.    
Al met al werd het 6,5-3,5 voor de jonkies. Het 
was een leuke avond en de jonkies zullen dit 
wel elk jaar willen herhalen. Of de oudjes dat 
ook een goed idee vinden… ? 
 
Jelle Smid jeugdkampioen  
Bij de jeugd is Jelle Smid met royale 
voorsprong kampioen geworden. 
Gefeliciteerd! Jorik Tax is tweede geworden, 
direct gevolgd door Arnout Dam op de derde 
plaats. Sjoerd Hoeben werd vierde, Olivier  
van Kesteren vijfde.  
In totaal hebben 37 spelers meegedaan aan 
de jeugdcompetitie, een record voor de 
laatste jaren.  
 

1 Jelle Smid 1640 

2 Jorik Taks 1240 

3 Arnout Dam 1220 

4 Sjoerd Hoeben 1060 

5 Olivier van Kesteren 1020 

6 Berend van Hapert 980 

7 Thijn Grootendorst 950 

8 Max Kovacsek 940 

9 Stijn Eikelenstam 940 

10 Kostja Grigoriev 930 

11 Masih Akrarqyar 920 

12 Lieke van den Berg 920 

13 Lucas Arends 910 



Externe competitie jeugd 
Ons C1 jeugdviertal heeft nog 1 ronde te gaan, 
op 21 juni. Onlangs werd keurig met 2-2 gelijk 
gespeeld tegen de koploper. Waarschijnlijk zal 
het team in de middenmoot eindigen. 
 
In de tweede klasse is DBC C2 kampioen 
geworden want hoewel er nog 1 wedstrijd te 
gaan is (op 21 juni) is het team al niet meer in 
te halen. Hier is Jelle Smid topscorer met 4 uit 
4. Jelle speelde bij de seniorencompetitie ook 
al een prima partij tegen Maurits. Jorik Tax en 
Arnout Dam behaalden beide een score van 3 
uit 4.  
DBCD1 is als enige in hun poule al uitgespeeld, 
Dit team eindigt keurig in de middenmoot.  
 
Bekertoernooien  
In het toernooi met Zeist was Jan Schepers al 
in de kwartfinale ons enige troef. Hij won 

daarin van Erik Olof maar moest vervolgens in 
de halve finale het onderspit delven tegen de 
uiteindelijke winnaar Roel Zuidema.  
 
Intern was vrijdag 24 mei de finale tussen Thijs 
en Frank. Frank won de eerste partij 
overtuigend mar dat gold eveneens voor Thijs 
in de tweede partij. De heren besloten om het 
een week later af te maken, komende vrijdag 
dus, dan met twee partijen met 25 minuten 
pppp. We krijgen op 31 mei dus nog een 
spannende slotavond. 
 
Start volgend seizoen  
De start van het nieuwe schaakseizoen, het al 
haast traditionele toernooi met Zeist, is op 6 
september, gevolgd door een tweede avond 
op dinsdag 10 september in Zeist.  
De ledenvergadering is op 13 september.  
. 
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Bijlage 1 Thijs  Dam – Joan Arensman 

 
 

BSG1 – DBC1 
Op 8 april speelde het eerste uit tegen 
BSG1. Op bord 3 speelde ik met wit 
tegen Joan Arensman. 
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 a6 
Al weer dit systeem! Het heet "The 
modern Tiger", wist Paul mij te 
vertellen; uitgebreid geanalyseerd in 
twee boeken (de tweede was een 
update, 2015) door de Zweedse 
grootmeester Tiger Hillarp Persson. Nu 
dus ook populair in Utrecht en 
omgeving. 
 
5.Dd2 b5 6.h4 Fritz6 vindt dat i.p.v. 
deze zet 6.a4 gespeeld moet worden: 
0.41. Geen idee wat er in het 
genoemde boekje staat. 
 
6...h6 7.0-0-0 Lb7 8.f3 Pd7 9.Kb1 Hier 
staat de koning veiliger en vroeg of laat 

moet er een (ander) wit stuk naar c1. 
 
9...Pb6 10.Df2 
 

 
 
Om op 10...Pc4 11.Lc1 te kunnen 
spelen. 
 



10...b4 Te vroeg, naar mijn idee (en 
dat vindt Fritz6 ook, die stelt 10...Pf6 
voor). Dat paard komt voorlopig niet 
meer op c4 (dat andere wel, zal nog 
blijken). 
 
11.Pce2 Pf6 12.Pc1 e6 13.Ph3 De7 
Op deze en de vorige zet was 0-0 niet 
mogelijk wegens Dd2 met pionverlies. 
 
14.Dd2 a5 15.Lb5+ c6 16.Ld3 Pfd7 
17.h5 Tijd voor actie! 
 
17...e5 18.hxg6 fxg6 
 

 
 
19.d5 Na deze zet was ik ervan 
overtuigd dat ik beter stond, vooral 
omdat de zwarte koning geen veilig 
heenkomen kan vinden. Maar de 
tegenkansen van zwart over de lange 
diagonaal heb ik onderschat. Fritz6 
geeft aan dat 19.Pe2 een stuk beter is 
(0.75) met het idee het centrum open 
te houden. 19.d5 waardeert Fritz6 met 
-0.13 ... 
 
19...cxd5 20.exd5 Df6! Dekt en dreigt. 
Misschien is 21.The1 nu een aardige 
zet (voorstel van Paul, op 21...e4 kan 
wit dan 22.Ld4 spelen. Maar met het 
nodige risico ging ik hier voor de winst, 
aangemoedigd door het groeiende 
tijdgebrek van mijn tegenstander. 
 
21.Lxb6 e4 22.c3 Pxb6 23.Lb5+ Kd8 
24.cxb4 Volgens Fritz6 had ik beter de 
pion op e4 kunnen pakken: zijn 

waardering schiet na 24.cxb4 naar -
1.06. 
 
24...e3 25.De2 Lxd5 26.Txd5 Dit ruimt 
wat aanvallers op. Ik moest wel even 
goed rekenen wat er zou gebeuren na 
27...Pc3+. Maar er was nog iets meer 
aan de hand ... 
 
26...Pxd5 27.Lc6 
 

 
 
En hier hebben we beiden 27...Df5+ 
gemist. Zwart blijft dan de kwaliteit 
voor. Ter plekke hoorde ik na de partij 
deze zet door omstanders mompelen, 
nu begrijp ik op welk moment. 
 
27...Pb6 28.Lxa8 Pxa8 29.Pd3 axb4 
30.Dxe3 Te8 [Fritz 6: 30...Pc7 31.Phf4 
Kd7 32.Tc1 Tc8 33.De4 Kd8 34.Dc6 
d5 35.Dxf6+ 1.66/16 ] 
 
31.Dd2 Beetje slap, misschien. 31.Da7 
was in ieder geval actiever. 
 
31...Dd4 32.Phf2 Pb6 33.Td1 Pc4 
34.Dxb4 Te2 Alle zwarte stukken 
staan nu op b2 gericht. Maar wit heeft 
tegenkansen tegen de verdwaalde 
zwarte koning. Volgens Fritz6 staat het 
precies gelijk. 
 
35.Pe4 Pxb2 
 
Deze zet werd nog net gespeeld, maar 
bij induwen van de klok was de vlag al 
gevallen. 1-0 derhalve. Maar op 



stelling lijkt wit ook gewonnen te staan. 
Fritz6 vindt dat ook, maar of ik die 
varianten ooit gevonden had achter het 
bord?! 
 
36.Db8+ [Fritz 6: 36.Db8+ Ke7 
37.Dc7+ Kf8 38.Dd8+ Kf7 39.Pxd6+ 
Dxd6 (39...Ke6 Fritz 6: 40.Pf4+ Dxf4 
41.De8+ Kf6 42.Df7+ Kg5 43.Td5+ 
Te5 44.Dxg7 Txd5 9.91/15 ) 40.Dxd6 
Pxd1 2.03/16 ] 1-0 
 
Mede dankzij dit punt wonnen we deze 
wedstrijd met 3½-4½! Met nog een 
ronde te spelen waren we daarmee zo 
goed als veilig. Dat bleek later 
inderdaad het geval te zijn. 
 
Thijs Dam 
 
 
Bijlage 2 Jelle Smid – Samuel ‘t Hart 
 
Smid,Jelle (947) - 't Hart,Samuel 
(749) [D10] 
Cat. C 2e klasse groep B, 07.05.2019 
Op 7 mei speelde het C2-team van 
DBC tegen het C1-team van Zeist, een 
regelrechte derby. De DBC’ers hadden 
het ‘geluk’ dat Joost Gerlagh niet 
meedeed, hij was ziek. De andere 
sterke jeugdspeler van Zeist, Samuel ’t 
Hart, was er wel. Daar mocht ónze 
sterke jeugdspeler het met wit tegen 
opnemen. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Lf5 Samuel 
speelt het Slavisch. Geen idee of Jelle 
dat in zijn repertoire heeft, maar met 
gezonde zetten kom je een heel eind, 
zo zal blijken. 
4.Pf3 Pd7 5.Lf4 Pb6 Zondigt tegen 
een gouden regel. 
6.cxd5 6.c5 had ruimte gewonnen. 
[Fritz 6: 6.c5 Pd7 (6...Pc4 Fritz 6: 7.e4 
Lxe4 8.Pxe4 dxe4 9.Lxc4 exf3 10.Db3 
e6 11.Dxb7 Dc8 1.03/15) 7.Db3 Dc8 
8.e3 Pgf6 9.Le2 Ph5 10.Le5 Phf6 
0.50/17 ] 
6...cxd5 7.e3 Pf6 8.Le2 Rustig. 8.Lb5+ 
ontwikkelt met tempo. 
8...e6 9.0-0 Lb4 Niet de beste. 10.Pb5 
Met dreiging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10...0-0 Nu gaat het van een leien 
dakje voor wit. 
11.a3 Le7 12.Tc1 a6 Precies de 
verkeerde. 
13.Lc7! De8 14.Lxb6 axb5 15.Db3 
Pe4 16.Lxb5 Db8 Hier staat wit 
fantastisch! Maar hoe nu verder? 
17.Tfe1 gevolgd door 18.Pe5 ziet er 
logisch uit. (Niet 17.Tfd1, want dan 
volgt 17…Lg4). Maar de gespeelde zet 
is niet verkeerd. 
17.Ld3 Pf6 Dat is niet zo goed, de 
pionstructuur van zwart gaat stuk. 
18.Lxf5 exf5  
 

 



Het plan in deze stelling: loper via c7 
naar e5; via c7 met toren op 7e rij 
komen etc. 
Direct 19.Tc7 is niet goed: 19...Ld6 en 
de toren moet weer weg. 
19.Tfe1 Bij navraag kon ook Jelle niet 
de bedoeling hiervan uitleggen. 
Toegegeven: de toren staat op e1 
beter dan op f1. 
19...Dd6 20.Lc5  (20.Lc7!) Dd8 
21.Dxb7 Te vroeg: dit wint geen pion. 
Het is beter om met 21.Te2  de torens 
te verdubbelen. 
21...Lxc5 22.dxc5 Tb8 23.Da6 Naar 
a7 gaan was logischer: als je toch van 
plan bent met de pion te gaan lopen ... 
23...Txb2 Daar gaat de eerste 
pluspion. Zwart komt vooral ook een 
stuk actiever te staan. 
24.c6 Pe8 25.Ted1 Tb6 26.c7 Ziet er 
leuk uit, maar verliest uiteindelijk 
gewoon de tweede pluspion. 
26...Dxc7 27.Txc7 Txa6 28.Tc3 Pd6 
29.Txd5 Zwart laat toe dat wit toch 
weer een pion voor komt, maar blijft 
wel actief staan. Heel belangrijk in een 
toreneindspel! 
29...Tb6 Beter de andere toren. 
30.Kf1 Bij een stuk minder op het bord 
was dit een goede zet geweest: 
actieve koning in het eindspel. Maar de 
gouden regel Koning veilig is in deze 
stelling belangrijker. 30.g3 of desnoods 
30.h3 ziet er een stuk logischer uit. Nu 
krijgt de koning het nog zwaar te 
verduren. 
Na deze zet ging ik op remise hopen, 
want al enige tijd stond het 2-1 voor 
DBC. Sowieso was de spanning groot, 
mede doordat de twee jongens van 
steeds meer senioren belangstelling 
kregen voor hun partij. 
30...Ta8 31.Pd4 g6 32.Ke2 Pe4 
33.Td3 Tc8 34.f3 Tja, en hier had 

zwart toch echt de kwaliteit kunnen 
winnen met 34...Pc3+. Maar misschien 
dacht Samuel dat het mat was. Of dat 
hij verderop alsnog de kwaliteit nog wel 
zou winnen. 
34...Tb2+ 35.Ke1 Tc1+ 36.Td1 Txd1+ 
37.Kxd1 Pc3+ 38.Kc1 Txg2 39.Tc5 
Pa2+ Leuk bedacht: nu moet de witte 
koning wijken en kan zwart nog een 
pion slaan. Maar ... 
40.Kb1 Txh2 41.Tc2!  

 
Een prachtige zet: na torenruil is het 
zwarte paard ingesloten. Helemaal 
verbouwereerd geeft Samuel zijn toren 
weg. 
41...Pc1 42.Txh2 Pd3 De rest is niet 
zo heel interessant meer. Jelle is op 
een bepaald moment ook gestopt met 
noteren omdat hij minder dan vijf 
minuten had. 
43.a4 Pb4 44.a5 Pa6 45.Tb2 h5 
46.Ka2 h4 47.Ka3 h3 48.Th2 Kg7 
49.Ka4 Kf6 50.Kb5 Pc7+ 51.Kc6 1-0 
Inmiddels was het bijna 21:00 uur, 
vooral Jelle had vrijwel al zijn tijd 
verbruikt. Zo ging DBC C2 wederom 
met de winst naar huis, de vierde op rij. 
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1 Thijs Dam 20 18,5 93 48   2179 1630 

2 Bart van Tooren 20 14,0 70 60   1855 1679 

3 Ron Smit 24 13,5 56 22   1687 1676 

3 Berend Veldhorst 24 11,5 48 70   1470 1635 

5 Henri van Duyl 20 10,5 53 45   1518 1637 

6 Boudewijn v. Maanen 8 6,5 81 24   1759 1522 

7 Maurits Bos 15 8,0 53 39   1439 1544 

8 Jan Schepers 7 5,0 71 24   1888 1751 

9 Sung-Ho Vlietstra 9 5,5 61 19   1619 1579 

10 Eric Onwezen 20 9,5 48 5   1612 1660 

11 Dick Berkelaar 8 5,0 63 12   1785 1680 

12 Joris Boos (*) 2 2,0 100 26   1726 1793 

14 Joop Faber 26 10,0 38 -20   1481 1608 

15 Onno Kooy 13 7,0 54 -28   1895 1715 

16 Frank Dujardin 21 10,5 50 -44   1742 1606 

16 Cees Floor 5 3,5 70 16   1663 1558 

17 Nolan Wijenberg 19 8,0 42 -25   1608 1606 

17 Paul van der Klein 1 1,0 100 7   2050 1704 

18 De Biltenaer 5 3,0 60 6   1607 1553 

20 Jan van Lopik 8 4,5 56 -6   1708 1581 

21 Vitto van Leeuwen 10 4,0 40 -8   1282 1478 

22 Manuel Smit 10 4,5 45 -44   1879 1697 

22 Timo Schijf 19 5,5 29 -87   1385 1453 

22 Jelle Smid 3 1,0 33 0   1100 1362 

25 Patrick van Beelen 7 3,0 43 -23   1614 1530 

26 Olivier van Kesteren 4 1,0 25 -6   994 1319 

27 Marcel Schalkwijk 19 3,5 18 -39   1151 1494 

28 Lucas Arends 1 0,0 0 0   900 2171 

28 Sjoerd Hoeben 1 0,0 0 0   900 2171 

30 Richard Maagdenburg 8 1,5 19 -35   1177 1408 

31 Jorik Tax 2 0,0 0 -16   984 1266 

32 Arnout Dam 2 0,0 0 -19   981 1230 

33 Nadir Izmar (*) 2 0,0 0 -23   1127 1177 

 
Bijlage 3. Eindstand seizoen 2018-2019. Enkele jeugdspelers hebben alleen aan het einde van het seizoen 
enkele keren meegedaan. 
(*): geïnteresseerde schakers die elk twee keer hebben meegedaan. 

 
 
 
 
 

 
 


