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DBC gaat naar het H.F. Witte Centrum 
 

Afgelopen vrijdag 19 maart was in de Voorhof de extra ledenvergadering van DBC, nodig omdat we 

hier na dit seizoen niet langer terecht kunnen om te schaken. Het bestuur heeft diverse mogelijkheden 

voor een nieuwe zaal verkend. Na hun toelichting op de verschillende opties kon er al vrij snel 

gestemd worden en bleken de leden unaniem voor verhuizing naar het ‘Cultureel en Vergadercentrum 

H.F. Witte’ aan het Henri Dunantplein in De Bilt te zijn, ca 1 km verwijderd van onze huidige locatie.   

 

Er is ruim 47 jaar in de Voorhof geschaakt. Eén van de twee voorlopers van DBC, schaakclub de Bilt, 

speelde vanaf 1964 in het toen geheel nieuwe gebouw ‘De Voorhof’(de fusie naar het huidige DBC 

was pas in 1969). Voor die tijd hebben de voorlopers van DBC op veel locaties geschaakt en deze 

verhuizing was het begin van een zeer stabiele periode. Er is geen enkel actief lid van DBC die niet 

met het schaken in de Voorhof is opgegroeid. Cor Vroom heeft van de huidige leden het grootste 

aantal jaren in de Voorhof geschaakt, vanaf 1969.  

Informatie over dit verleden is trouwens te vinden in het 2006 verschenen jubileumboek van DBC, een 

boek dat nog steeds bij Joop Faber te verkrijgen is.  

 

De verhuizing betekent dat DBC op 10 juni voor het laatst in de Voorhof zal spelen. Hopelijk is 

iedereen dan aanwezig om van deze laatste avond een mooie avond te maken. Peter Klap, sinds 1989 

de beheerder van de Voorhof, zal dan dus ook voor het laatst onze consumpties verzorgen. Vanaf 

volgend jaar zullen we voor uitwedstrijden van de teams dus ook niet meer verzamelen bij de boom. 

Een voor nieuwkomers trouwens wat onduidelijk begrijp want de boom staat er al lang niet meer….. 

 

Bij deze ontwikkeling zouden we haast vergeten dat we ook nog een heuglijk feit te vieren hebben. 

DBC1 kan het kampioenschap in de 1
e
 klasse niet meer ontlopen en promoveert weer naar de 

Overgangsklasse! Henk, Paul, Thijs, Ben, Ernst, Dick, Onno en Frank van harte gefeliciteerd. 

In het al genoemde boek is na te gaan dat dit de eerste promotie van een team van DBC sinds het 

seizoen 1998/1999 is. Toen promoveerde DBC1 naar de KNSB en DBC2 naar de 1
e
 klasse van de 

SGS. De snelle rekenaar weet nu ook dat er sinds dat seizoen drie degradaties zijn geweest bij deze 

twee teams. Het werd dus hoog tijd voor een promotie. Het smaakt naar meer…  

 

Het bestuur 

 

Ernst Jos al bijna clubkampioen  

In de interne competitie gaat Ernst Jos 

onbedreigd aan de leiding. De concurrentie is 

te veel afwezig om hem bij te kunnen houden 

We gunnen Ernst de titel van harte maar een 

beetje meer concurrentie zou toch wel fijn zijn! 

Joop Faber handhaaft zich overigens nog 

steeds op de 2
e
 plaats. Ook Henri van Duyl is 

in goede vorm en staat nu 3
e
.  

Bij de jeugd gaat Jesse van der Spek aan de 

leiding, gevolgd door Jonas Schuitemaker. Zij 

gaan het kampioenschap waarschijnlijk 

onderling uitmaken gezien de voorsprong op 

de volgers.  



 

Fischer Random chess  
Na afloop van de extra ledenvergadering werd 

er door 14 spelers meegedaan aan het jaarlijkse 

Fischer Random Chess toernooi. Na vijf 

ronden eindigden er drie spelers met vier 

punten. Op basis van weerstandspunten werd 

Paul van der Klein winnaar. Frank Dujardin en 

Thijs Dam werden respectievelijk 2
e
 en 3

e
.  

 

DBC1 wordt kampioen  
Na de laatste overwinning tegen Vechtlust 1 is 

DBC in de poule in praktijk onbereikbaar 

geworden voor de rest. Dick Berkelaar is met 

5.5 uit 7 tot nu toe topscorer. Volgend jaar 

speelt DBC1 weer in de promotieklasse.  

Met DBC3 gaat het minder goed. Ondanks een 

4-4 gelijkspel tegen de koploper in februari 

staat DBC3 toch op de gedeelde laatste plaats 

in de poule. Er is nog minstens een gelijkspel 

maar wellicht zelfs een overwinning nodig 

voor handhaving in de 2
e
 klasse! De beste 

kansen op die overwinning waren er op papier 

in het degradatieduel op 11 maart tegen Vianen 

2. Helaas ging die wedstrijd met 4.5-3.5 

verloren. Wim Kool en Joop Faber scoren 

stevig in DBC3 maar de andere spelers blijven 

jammer genoeg tot nu toe op 50 % (Nolan 

Wijenberg) of minder steken. Kom op heren, 

het kan nog! 

DBC2 stevent af op een 3
e
 of 4

e
 plaats in de 

poule. Dat is elk jaar het resultaat maar anders 

dan andere jaren was dit seizoen al snel 

duidelijk dat kampioen worden er niet in zat. 

Hoewel er wordt gestreden voor de punten is 

het toch leuker als er nog kansen zijn op een 

kampioenschap. Ron Smit is tot nu toe 

topscorer met 4 uit 5.  

 

Het jeugdteam van DBC, DBCC1, handhaaft 

zich in de middenmoot van hun poule, al is het 

team wel gezakt naar de 5
e
 plaats in de poule 

van zeven teams.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS- Bekertoernooi 
DBC heeft in de het bekertoernooi helaas 

verloren en is blijven steken bij de laatste 16. 

Gorinchem bleek met 2.5-1.5 te sterk al was de 

nederlaag  niet echt nodig geweest. Nog nooit 

wist DBC de SGS-beker te winnen. Hier ligt 

een uitdaging…. 

 

Bekertoernooi DBC  

Het bekertoernooi is inmiddels gevorderd tot 

de halve finales. Uitslagen van de partijen in 

de  kwartfinale: 

T. Dam – P. van der Klein 1-1 

E. Jos – P. van Beelen 1.5-0.5 

R. Smit – S. Verhaar  2-0 

B. van Tooren - D. Berkelaar 2-0 

Thijs won de loting, zoals steeds de laatste 

jaren, en gaat door naar de halve finales. Deze 

worden op 1 april gespeeld. 

 

SGS-schoolschaaktoernooi basisscholen 
De Julianaschool won eerder ons jaarlijkse 

schoolschaaktoernooi en heeft zich inmiddels 

geplaatst voor de finale van het SGS-

schoolschaakkampioenschap voor 

basisscholen. De Julianaschool werd derde in 

een poule van zeven teams en dat was 

voldoende om de finale te bereiken. 

 

Cees Floor is weer lid  
Cees Floor is na enige jaren afwezigheid weer 

teruggekeerd als lid. Van harte welkom! DBC3 

kan je hulp wellicht al dit seizoen goed 

gebruiken! 

 

Toernooien  

Joop Faber en ik ontvangen regelmatig per 

email uitnodigingen voor deelname aan 

schaaktoernooien elders in de regio.Soms 

sturen we ze door, soms hangen we ze op het 

prikbord, soms niet. Je kunt het bij Bart 

melden als je wilt dat we de per email 

ontvangen uitnodigingen standaard aan je 

doorsturen. 

 

 

 

 

 

 

 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart.

 


