
En daar gingen ze weer, 7 dappere schakers uit De Bilt-Bilthoven. Wat zou deze middag brengen. 

Al direct bleek dat de opkomst zeer magertjes was. 15 teams in totaal over beide klassen wat 

het gevolg was van de planning in de landelijke competitie van een week eerder. Vele clubs waren 

daarom afgehaakt voor deze dag. We hadden alle ruimte in de zaal en we namen zelf ook direct 

de ruimte op de diverse borden in de eerste 4 wedstrijden. We regen werkelijk de overwinningen 

aan elkaar. Met 4-2, 6-0,5-1 en 4,5-1,5 stonden we al snel bovenaan. 

Vrolijke gezichten behalve bij Manuel en Frank, die hadden een lastige middag. 

…. en deze werd alleen maar lastiger. Grote glimlachen bij Dick met 5 uit 5 en Erik met 4,5 uit 5 

en Nolan die toen nog 4 uit 4 had. De DBC-motor haperde jammer genoeg tegen de sterkere 
teams. 

Met een 3-3 gevolgd door twee nederlagen zakten we in de ranking. Echter we kwamen wel in de 

groep voor de eindoverwinning in deze subgroep terecht. Een herindeling met nog drie 
wedstrijden 

te gaan volgde. Een pauze met een bakje kibbeling voor de liefhebber, daarvoor wil je wel in een 

bescheiden rij gaan staan. Er werd weer volop genoten van deze Spakenburgse traditie. 

Voor Timo Schijf was dit zijn debuut als snelschaker en wat voor een. Hij begon toch maar mooi 

met 3 uit 4, een heerlijke binnenkomer zou ik zo zeggen! De herindeling was gereed en we 

speelden nu voor de tweede keer tegen de “topteams” waar wij dus deel van uitmaakten. 

Een heel fraaie 3-3 tegen de uiteindelijk winnaar Kijk Uit 1 was wederom een mooi begin 

na de 5-1 nederlaag in de voorronde, echter in de laatste twee wedstrijden was de koek geheel 
op. 

De pijp was leeg en geen kibbeling hielp meer of had zijn uitwerking gemist. 

We werden geveegd met twee keer 5,5-,0,5 en eindigden als 4e in de eindstand. 

Frank en Manuel  hadden  beide een andere verwachting van deze middag gehad en lieten zich 

beide meerdere keren vervangen. Dick speelde alle wedstrijden en werd topscorer met 7 uit 10. 

Overall hadden we een leuke middag met z’n allen en worden de beroemde eierrekjes toch weer 
snel vergeten lijkt mij. 

Ron, Erik, Nolan en Timo mochten zeer zeker tevreden zijn met hun scores van 50% of meer.

De persoonlijke uitslagen en bordvolgorde waren als volgt:

Manuel	 	 - 2 uit 8

Dick	 	 - 7 uit 10

Ron	 	 - 4,5 uit 9

Frank	 	 - 1 uit 7

Erik	 	 - 5,5 uit 9

Nolan	 	 - 5,5 uit 9

Timo	 	 - 4 uit 8


Kijk Uit 1 werd kampioen in onze subgroep, gevolgd door Hoevelaken 1 en Hoogland 1.  

Ik ben benieuwd hoe ze dit toernooi volgend jaar gaan aanpakken. Het is een te mooie traditie 

om langzaam uit te laten doven. Al die piekerende, zwetende, piepende en zuchtende maar ook 

lachende schakers samen in een hok, dat wil je toch niet missen. Snelschaken is een vak apart, 

de kenners onder ons weten dat allang en dat moet gehandhaafd blijven!   


