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 Het Schaakpraatje 12 
 

Het jaar is nog maar jong maar er is al veel gebeurd. De belangrijkste ontwikkeling is dat het bestuur 

een brief heeft ontvangen dat we na dit seizoen niet meer in de Voorhof terecht kunnen. Dat bericht 

sloeg uiteraard in als een bom. We zijn ons uiteraard momenteel aan het oriënteren op andere 

speellocaties. Suggesties zijn welkom. Wordt vervolgd!  

 

Het bestuur 

 

 

Open snelschaakkampioenschap  

Het toernooi kende met 46 deelnemers een iets 

minder hoge opkomst dan de vorige jaren, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Het 

toernooi werd wederom georganiseerd door 

Paul van der Klein, verliep gesmeerd en de 

stemming was opperbest. Goed half 11 was er 

al een prijsuitslag maar menigeen bleef daarna 

nog doorschaken.  

In de hoofdgroep was de titel voor een oude 

bekende: Jan Jaap Janse. Zowel Paul van der 

Klein als Onno streden mee in de hoofdgroep 

maar vielen niet in de prijzen. In de B-groep 

behoorde Manuel Smit tot de prijswinnaars. 

Ook Thijs Dam streed mee in deze groep. 

De belangrijkste uitslagen: 

Groep A: 1. Jan Jaap Janse 2. Eric de Haan 3. 

Hein Piet van der Spek 4. Anton Rosmuller 

(beste DBC-er met een 5e plaats Paul van der 

Klein, nipt voor Onno Kooy die 6e werd) 

Groep B: 1. Elmer van Veenendaal 2. Pim Ydo 

3 en 4. Manuel Smit en Tom Officier 

Groep C: 3. Boudewijn van Maanen 

Groep D: 1. Dirk Jan van Speijbroeck 4. Dick 

Berkelaar 

Groep E: gedeeld 1: Rein Escher  

Groep F: gedeeld 2: Erik Onwezen en Wim 

Kool 

 

Rapid avond 10 december 
Op vrijdag 10 december was er in plaats van 

een interne competitieronde een rapidtoernooi. 

12 deelnemers speelden zes ronden Zwitsers 

met 15 minuten p.p.p.p. Onno Kooy was 

uiteindelijk met 4.5 uit 6 winnaar, Dirk-Jan en 

Ron volgden als 2e en 3e, beide met 4 uit 6. 

Het was een gezellige avond, al hadden er best 

meer deelnemers mogen zijn. 

 

Externe competitie 
DBC1 moest in de 3

e
 ronde een 1

e
 verliespunt 

incasseren. Tegen Gorinchem 1 werd het 4-4. 

In de 4
e
 ronde werd met 5-3 van GZZ 

(Kanaleneiland) gewonnen, o.a.dankzij 

overwinningen van Ron en Manuel Smit. DBC 

staat nu keurig bovenaan dus dat ziet er goed 

uit.  

Voor DBC2 waren de kansen op promotie na 

de nederlagen in de 1
e
 twee ronden al praktisch 

verkeken. Pas in de 3
e
 ronde werd eindelijk een 

1
e
 overwinning geboekt. In de 4

e
 ronde werd 

het 4-4 tegen koploper En Passant 3. Hopelijk 

is dat toch een opmaat tot een verder goed 

seizoen.  

DBC3 zal nog flink aan de bak moeten. De 

eerste vier ronden leverden 1 keer 4-4 op en 

drie nederlagen. Tijdens de laatste uitwedstrijd 

kon DBC slechts 6 spelers opstellen, heel 

frustrerend.  

Het jeugdteam van DBC had bij de 1
e
 

uitwedstrijd de pech veel te laat te arriveren. 

Mede daardoor een 3-1 nederlaag. De 2
e
 

wedstrijd werd echter keurig met 2.5-1.5 

gewonnen. Gefeliciteerd! 



Interne competitie moeizaam  

De interne competitie heeft vorig najaar enkele 

dieptepunten beleefd. Twee keer speelden er 

twee teams extern en waren er geen interne 

partijen! Hopelijk verloopt de 2
e
 seizoenshelft 

voortvarender. Joop Faber handhaaft zich 

voorlopig bovenin de ranglijst. Ga zo door!  

 

SGS- Bekertoernooi 
DBC heeft inmiddels ook de tweede ronde 

voor de SGS-beker gewonnen. De Damrakkers 

werden met 3.5-0.5 opgerold. Op naar de 

finale!  

 

Bekertoernooi DBC  

De tweede ronde van het bekertoernooi zal 

gespeeld worden op 18 februari. Hopelijk is 

iedereen dan aanwezig voor zijn partij! 
 

Nieuwe lid  
Een hartelijk welkom aan Lorenzo Ramakers 

als nieuw jeugdlid. Veel plezier gewenst bij 

DBC! 

 

Wil de echte clubkampioen opstaan? 
We spelen niet allemaal even vaak, iedereen 

heeft voortdurend pech en allemaal eindigen 

we in de interne competitie lager dan zou 

horen, de DBC-rating bestaat niet meer. 

Kortom, genoeg reden voor wat huisvlijt in de 

kerstvakantie. De redactie heeft de eindstanden 

van de laatste 4 seizoenen (dus zonder het 

huidige seizoen) van de interne competitie 

naast elkaar gezet, opgeteld en gemiddeld. 

Daar kwam bijgaande tabel uit. 

Alleen huidige leden zijn opgenomen; alleen 

seizoenen met minimaal 6 partijen zijn 

betrokken in berekening (vandaar de kolom 

met aantal seizoenen). 

Aangegeven is de gemiddelde positie op de 

ranglijst. Wat dit zegt? Ach, niet heel veel. 

Ernst Jos was twee keer clubkampioen maar 

was in seizoen 06/07 12
e
, vandaar de lagere 

plek. En zo is er veel meer op te merken. Eric 

heeft de meeste interne partijen gespeeld, Rens 

de minste. En natuurlijk, ook op deze lijst sta 

je lager dan eigenlijk hoort… 

 

  

eindstand interne competities laatste 4 seizoenen 
  
  
  

    

Gem. 
plek op 
ranglijst 

aantal 
partijen per 
seizoen 

Meegetelde 
aantal 
seizoenen 

          

1 H. Kuyer 3 19 4 

2 P. van der Klein 3 13 3 

3 T. Dam 4 16 4 

4 B. van der Laan 4 16 3 

5 E. Jos 5 19 4 

6 H. Dissel 7 10 3 

7 B. van Maanen 8 15 4 

8 D. Berkelaar 8 11 3 

9 F. Dujardin 9 13 4 

10 O. Kooy 9 11 3 

11 B. van Tooren 10 16 4 

12 R. Smit 10 22 4 

13 R. Wijnands 11 9 2 

14 E. Onwezen 13 23 4 

15 R.J. Escher 14 18 4 

16 H. van Duijl 15 20 4 

17 P. van Beelen 15 17 4 

18 J. van Lopik 16 12 2 

19 S. Verhaar 18 18 4 

20 D.J. van Speybroeck 18 16 3 

21 W. Kool 18 22 4 

22 D. van Kekem 19 12 2 

23 N. Wijenberg 19 19 4 

24 J. Faber 21 16 4 

25 G. Elberse 24 20 4 

26 C. Vroom 25 21 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart.

 


