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Inmiddels zijn alle blaadjes weer van de bomen en is het dus volop schaaktijd. Het is tot nu toe een 

verrassend seizoen met in de interne competitie elke ronde wel weer opzienbarende uitslagen, waarbij 

Joop Faber de kroon spant. Zijn geheime traningskamp (journalisten waren niet welkom) werkt wel 

heel erg goed. Wie durft nog te wedden dat Joop geen clubkampioen wordt? Bij de jeugd is het zoals 

gebruikelijk een gezellige boel, waarbij gelukkig het aantal jeugdleden ook al weer wat toeneemt.  

Het gedaalde ledental deed zich pijnlijk voelen bij het snelschaakkampioenschap van de SGS waar 

voor het eerst sinds jaren DBC slechts met één team aanwezig was.  

Momenteel worden de voorbereidingen alweer getroffen voor ons eigen jaarlijkse Open 

snelschaakkampioenschap, dit seizoen op vrijdag 7 januari. Komt allen! 

 

Iedereen veel plezier met het schaken gewenst. 

 

Het bestuur 

 

 

Snelschaakkampioenschap  
14 leden namen deel aan ons interne jaarlijkse 

snelschaakkampioenschap. Winnaar werd Paul 

van der Klein met 10.5 punt uit 11 partijen. 

Thijs Dam en Onno Kooy werden 2
e
 en 3

e
. 

Misschien wel de beste prestatie werd geleverd 

door Jesse van der Spek die in dit 

snelschaakgeweld keurig 5.5 punt behaalde. Is 

Jesse de gedoodverfde kampioenskandidaat 

voor 2016? 

 

SGS-snelschaakkampioenschap 

Op 13 november werd in Bunschoten het 

jaarlijkse SGS-snelschaakkampioenschap voor 

clubteams gespeeld. Voor het eerst sinds jaren 

kon DBC slechts 1 team op de been brengen.  

Dat team, bestaande uit Eric, Onno, Dick, Ron, 

Wim en Nolan kwam in de 1
e
 subgroep uit. 

Helaas werd het een zeer moeilijke dag. DBC 

eindigde op de 9
e
 plaats in de poule van 10 

waarmee degradatie een feit was. Dus volgend 

jaar spelen we als er wederom maar 1 team zal 

spelen, in de laagste klasse. Of  promotie dan 

een makkie wordt valt te betwijfelen…. 

 

Externe competitie 
De externe competitie kent een moeizame 

start. DBC1 behaalde in de 1
e
 ronde slechts een 

benauwde overwinning: 4.5-3.5 tegen 

Rivierenland. In de2e ronde ging het al beter: 

5-3 tegen Nieuw Amelisweerd 1. DBC2 

speelde zoals vaak in de 1
e
 ronde tegen 

Hoogland. Het team begon met een flinke 

valse start: 3-5. DBC2 moet weer flink aan de 

bak om de gebruikelijke 2
e
 of 3

e
 plaats te 

behalen. DBC3 tenslotte verloor in de 1
e
 ronde 

kansloos met 6.5-1.5 van Nieuwegein. DBC2 

en DBC 3 speelden op dezelfde maandagavond 

en dat gaf meteen problemen. Er waren niet 

genoeg invallers beschikbaar waardoor DBC3 

maar met 7 man af kon reizen. Gelukkig lijkt 

het gelijktijdig spelen van twee teams dit 

seizoen eenmalig. In de 2
e
 ronde speelde 

DBC3 met 4-4 gelijk tegen Moira Domtoren 3.  

  



Joop Faber clubkampioen?  

De interne competitie brengt momenteel elke 

ronde wel een zeer verrassende uitslag met 

zich mee. Joop Faber spant daarbij de kroon. 

Na een overwinning tegen Thijs Dam en 

remises tegen Henk Kuyer en Ernst Jos is Joop 

in de top van het klassement te vinden. Joop: 

hou vol! 

De competitie kende ook een absoluut 

dieptepunt. Op 19 november speelden zowel 

DBC1 als DBC3 een uitwedstrijd. Die avond 

waren er slechts drie spelers present voor de 

interne competitie. Voor het eerst in de lange 

geschiedenis van DBC ging een interne ronde 

niet door bij gebrek aan deelnemers.  

 

Bekertoernooi 
Vrijdag 12 augustus vond de 1

e
 ronde van het 

traditionele bekertoernooi plaats. Helaas was 

de opkomst matig. Zou dat door het slechte 

weer gekomen zijn of door het speeltempo van 

twee partijen per avond wat niet iedereen ligt? 

Dit schreeuwt om een diepgaande analyse! 

Grootste verrassing was dat Sjors Verhaar 

Frank Dujardin op 1-1 hield, en nog volledig 

terecht ook. Dat hij de loting won was dan ook 

wel verdiend.  

 

Uitslagen (bij 1-1 gaat de eerstgenoemde 

speler door). 

van Dam - Onwezen     1-1  

van Maanen - van Beelen    0-2 

Berkelaar - Faber     1-1    

Jos - Wijenberg      1.5 - 0.5 

van Tooren - van Duyl    1.5 - 0.5 

Verhaar - Dujardin     1-1  

van der Klein, Kooy, Smit en Kuyer moeten 

nog strijden om een plek in de 2
e
 ronde.  

 

 

Tipparade: Schaakboeken 
Bij Emmaus in de Kwinkelier zijn momenteel 

voor een zeer zacht prijsje heel veel 

schaakboeken te vinden. Dus als je overweegt 

je in een bepaalde opening te verdiepen, of om 

gewoon clubkampioen te worden….. 

 

 

 

Gastenboek 
We hebben bij DBC een website waar menige 

club jaloers op kan zijn. Wat te weinig leden 

weten is dat deze site ook een ‘gastenboek’ 

heeft waar volop gediscussieerd kan worden 

over schaakzaken. Momenteel loopt er een 

discussie over de opzet van de interne 

competitie en het keren van het dalende 

ledental. Neem een kijkje en discussieer mee! 

Het gaat per slot van rekening om de toekomst 

van je eigen schaakclub. Een link naar het 

gastenboek is links onder op de hoofdpagina 

van de website te vinden.  

 

Schoolschaakkampioenschap 
Woensdagmiddag 10 november werd met 14 

teams van 9 basisscholen gestreden om het het 

jaarlijkse schaakkampioenschap basisscholen 

van de gemeente De Bilt. Elk team bestond uit 

5 leerlingen en dus deden 70 kinderen mee aan 

de als altijd zeer geslaagde middag. 

Uiteindelijk werd de Julianaschool kampioen 

door elk van de 7 ronden te winnen. Tweede en 

derde werden de Theresiaschool en de Groen 

van Prinstererschool. Behalve de genoemde 

scholen deden nog mee de van 

Everdingenschool, De Kievit uit Maartensdijk, 

de Montessorischool, Rudolf Steinerschool, De 

Nijepoort met twee teams  en de 

Laurensschool. De Julianaschool deed zelfs 

met drie teams mee. Dank aan de 

organisatoren! 

 

Nieuwe leden  

We kunnen twee nieuwe jeugdleden 

verwelkomen: Max Chimanovitch en Ruben de 

Bruijn. Dat jullie maar veel plezier mogen 

beleven aan het schaken bij DBC! 

 

DBC-rating  
Helaas heeft zich niemand gemeld om de 

DBC-rating te blijven berekenen. Deze gaat 

dus een stille dood sterven. 

Of neemt toch nog iemand het nuttige werk 

van Dick Berkelaar over…?  

 

 

 

 

 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart.

 


