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Afscheid van de Voorhof en van Peter Klap 
Vrijdag 27 mei was in de Voorhof de jubileumavond van DBC. Er was het 80-jarig jubileum van DBC 

maar het was toch vooral het afscheid van de locatie waar sinds 1962 door DBC geschaakt is en waar 

Peter al sinds 1989 de scepter zwaait.  

De avond begon met een simultaan van Thijs Dam tegen jeugd en ouders. De opkomst was helaas wat 

laag maar de sfeer was er niet minder om. Thijs won met 12-1. Behalve een remise van Ron Smit was 

vooral de remise van Joshua de Roos een felicitatie waard. En eigenlijk had Joshua zelfs moeten 

winnen! 

Na deze aftrap werd het snel drukker.Uiteindelijk waren er 33 senioren aanwezig, waaronder 11 oud-

leden. Behalve veel gepraat werden er ook zes ronden rapid geschaakt. Thijs had weliswaar de 

simultaan nog in de benen zitten maar werd toch winnaar met 5 punten uit zes ronden. Gedeeld tweede 

met elk 4.5 punt  waren Ben van der Laan, Ernst Jos, Wichert Hoekert en Rens Wijnands. 

Een prijs was er ook voor Wichert Hoekert als hoogste eindigende oud-DBC lid. Wichert was er 

speciaal voor uit Amsterdam gekomen dus die prijs kwam hem wel toe. Een ratingprijs was er voor 

Dirk van Kekem. 

Uiteraard was er ook aandacht voor het afscheid van Peter. Hij kreeg een fraai beeldje, voorstellende 

een ober met een schaakbord. In een inscriptie maar ook in een terugblikkend toespraakje van de 

voorzitter werd hij bedankt voor al zijn inzet voor DBC. Peter  zelf vertelde nog iets over de moeilijke 

situatie waar hij zich in bevindt.  

 

Hoewel de jubileumavond de afsluiting van het seizoen lijkt is dat toch niet zo. Op vrijdag 10 juni is 

de laatste speelavond, tevens de laatste ronde voor de interne competitie. Hopelijk weten velen de weg 

naar de Voorhof nog 1 keer te vinden. De aanwezigen kunnen zelf bepalen of ze er een gewone 

speelavond van maken of toch nog een rapidtoernooi o.i.d. spelen. 

  

Het bestuur wenst iedereen een prettige zomervakantie en we zien elkaar weer eind augustus in het 

H.F. Witte Centrum.  

 

Het bestuur 

 

Ernst Jos clubkampioen  
In de interne competitie gaat Ernst Jos 

onbedreigd aan de leiding. Het 

clubkampioenschap kan hem niet meer 

ontgaan. Gefeliciteerd! Thijs Dam eindigt op 

de tweede plaats. Met op 10 juni nog één ronde 

te gaan is de volgorde van de plaatsen 3 t/m 5 

nog niet zeker.  

Jammer is dat veel van de topspelers maar 

weinig interne partijen spelen. Daardoor wordt 

het Ernst te gemakkelijk gemaakt om 

kampioen te worden.  

 

Jesse van der Spek jeugdkampioen 

Bij de jeugd is Jesse van der Spek 

clubkampioen geworden, met een tweede 

plaats voor Jonas Schuitemaker. Van harte 

gefeliciteerd! 

 



DBC1 kampioen  

Zoals al langer duidelijk was is DBC1 

kampioen geworden in hun poule in de 1
e
 

klasse. Volgend jaar spelen we weer 

promotieklasse en kan er weer richting KNSB 

gekeken worden! Overtuigend ging het in de 

laatste twee ronden echter niet. Tegen 

degradatiekandidaat De Rode Loper 2 werd 

slechts een benauwde 4.5-3.5 overwinning 

geboekt en in de laatste ronde werd er zelfs 

met 5-3 verloren van concurrent Paul Keres 5. 

De buit was toen echter al binnen. Frank 

Dujardin is topscorer geworden met 6 uit 9; 

Thijs Dam en Dick Berkelaar volgen met beide 

5.5 uit 9. 

 

 

DBC2 vierde in poule 

DBC2  wist de laatste twee ronden te winnen 

maar moest toch genoegen nemen met de 

vierde plaats in hun poule. Rein Escher werd 

topscorer met 6.5 uit 9. Rein gaat met het 

klimmen der jaren steeds beter spelen.  

 

 

DBC3 heeft zich gehandhaafd 
DBC3 liet het op de laatste ronde aankomen. 

Toen moest gewonnen worden van ZZC3 om 

degradatie af te wenden. Gelukkig lukte dat 

ook, met 5.5 –2.5 zelfs vrij royaal. Topscorer is 

hier Wim Kool met 6.5 uit 9. Lange tijd  

dachten we dat het tevens de laatste wedstrijd 

van DBC3 zou zijn daar er volgend jaar geen 

team meer op de been te brengen zou zijn. 

Gelukkig lijkt dat, als er geen onverwachte 

bedankjes zijn, mee te vallen  

 

 

DBCC1 
Het jeugdteam van DBC, DBCC1, heeft zich 

gehandhaafd in de middenmoot van hun poule, 

en is 5
e
 geworden in de poule van zeven teams, 

maar met even veel matchpunten als nummer 3 

en 4.   

De beide laatste wedstrijden werden 

gewonnen, met resp. 3-1 en 2.5-1.5 gewonnen. 

Dat belooft heel wat voor volgend seizoen!  

Jasper Stammes was topscorer van het team.  

Voor beginnende schakers die deze zomer de 

spelregels nog eens willen controleren: 

www.voorbeginners.info/schaken.  
 

Bart van Tooren wint bekertoernooi DBC  

Bart van Tooren is de verrassende winnaar 

geworden van het bekertoernooi. Nadat hij in 

de halve finale met 1.5-0.5 afgerekend had met 

Ernst Jos en Ron Smit na loting won van Thijs 

Dam (beide hadden 1 partij gewonnen) 

speelden Ron en Bart geheel onverwacht de 

finale tegen elkaar. Helaas was de finale te snel 

afgelopen. In de eerste partij zag Ron in een 

ingewikkelde stelling mat achter de paaltjes 

over het hoofd en in de tweede partij verslikte 

hij zich in een Franse opening.  

 

SGS-schoolschaaktoernooi basisscholen 
De Julianaschool is tiende geworden in de 

finale van het schoolschaakkampioenschap van 

de SGS voor basisscholen. 

 

Nieuwe leden 
We konden Tim Rasser als nieuw seniorlid 

verwelkomen. Veel plezier gewenst bij DBC.  

 

 

Opening van het nieuwe seizoen 

vr 26 augustus Aanvang nieuwe seizoen met het salamitoernooi  
  (let op: er is in 2011 geen Vrijetijdsmarkt meer) 

vr 2 september Open kampioenschap ronde 1  

vr 9 september Open kampioenschap ronde 2  

vr 16 september  Open kampioenschap ronde 3  

vr 23 september  Ledenvergadering  

vr 30 september  Interne competitie ronde 1 

 

Speelzaal: Cultureel Vergadercentrum HF Witte (Dorpshuis), Henri Dunantplein 4, De Bilt 
 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Website: www.dbcschaak.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe mailadressen graag doorgeven aan Bart. 


