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Nieuwe speelzaal bevalt goed  

De kop is er af. We hebben inmiddels al royaal aan de nieuwe speelzaal kunnen wennen. De eerste 

conclusie is dat het een mooie en ruime zaal is waar het goed schaken is. Vooralsnog enige bezwaar is 

de grote afstand tot de bar. We zullen zien hoe het bevalt om partijen te analyseren aan de zitjes bij de 

bar. Af en toe snel heen en weer lopen naar de speelzaal wordt lastiger.  

De eerste twee toernooien van het seizoen waren een prooi voor Thijs Dam. Is dat de voorbode voor 

een clubkampioenschap of kan bijvoorbeeld Paul van der Klein het hem erg moeilijk maken? 

Tijdens de ledenvergadering was het nog niet duidelijk maar inmiddels wel: Ben van der Laan zal 

Dirk-Jan van Speybroeck opvolgen als penningmeester. Dirk-Jan nog veel dank voor zijn inzet! 

Het bestuur wenst iedereen een mooi schaakseizoen. 

 

Het bestuur  

 

Vlotte ledenvergadering op 23 september 
De ledenvergadering werd bijgewoond door 18 

leden en verliep vlot. Er kwamen ook niet veel 

bijzondere punten aan de orde. Gezien de 

lagere huur van de speelzaal werd besloten de 

contributie voor de jeugd met € 10,- te 

verlagen. Enige discussie was er over het 

speeltempo: is 2 uur per persoon per avond 

tijdens de interne competitie niet te traag; 

moeten we niet naar twee partijen per avond? 

Er waren zowel voor- als tegenstanders van dit 

idee. Het bestuur zal zich er verder over 

buigen. Voorlopig verandert er niets.  

Algemeen was het gevoel dat het Open 

Kampioenschap een flinke oppepper behoeft. 

Het bestuur zal zich daarvoor gaan inzetten. 

Ernst Jos was nog aanwezig om de 

schoonheidsprijs uit te reiken. Deze ging dit 

jaar naar Joop Faber voor een keurige 

overwinning op Thijs Dam.  

Na de vergadering werd met 15 deelnemers 

nog een snelschaaktoernooitje gespeeld. 

Onbedreigd winnaar werd Paul van der Klein 

met 6 punten uit 6 partijen.  

 

Salamitoernooi  
Traditioneel opende DBC op 26 augustus het 

schaakseizoen met het salamitoernooi. Dertien 

leden werden op basis van hun schaaksterkte in 

twee groepen verdeeld en speelden vijf of zes 

partijen van tien minuten per persoon per 

partij. In groep A werd Thijs Dam winnaar met 

5 uit 6, op een half punt gevolgd door Paul van 

der Klein; Onno Kooy eindigde met 4 punten 

op de derde plaats. In groep B eiste terug-van-

weg-geweest Kees Floor de overwinning op 

met 4 uit 5. 

Tweede werd hier Tim Rasser met 3½ punt en 

derde Joop met 3 punten.  

 

Thijs Dam wint Open Kampioenschap  
In totaal hebben 23 spelers één of meer ronden 

deelgenomen aan het Open kampioenschap. 

Het betrof leden van DBC en één 

belangstellende die vervolgens lid is geworden. 

Ben van der Laan ging na vijf ronden aan de 

leiding maar verloor in de laatste ronde van 

Paul van der Klein. Ben werd daardoor tweede. 

Winnaar werd Thijs Dam die in de laatste 

ronde Bart van Tooren versloeg. Thijs 

behaalde met 5.5 uit 6 een fraaie score; Ben 

kwam tot 4.5 uit 6. Paul werd derde, eveneens 

met 4.5 uit 6. 

Het Open kampioenschap voor de jeugd is nog 

in volle gang. Daar doen ook enkele spelers 

aan mee van buiten DBC.  



Externe competitie 2011/2012 

Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat DBC 

met slechts twee achttallen aan de externe 

competitie mee zou kunnen doen, wellicht in 

combinatie met een viertal. Op de valreep kon 

toch een derde team worden ingeschreven. Dat 

is voornamelijk te danken aan Ron Smit die 

zich bereid verklaarde om in DBC3 te gaan 

spelen en daar ook teamleider te worden. Ron, 

hopelijk lukt het je om steeds een compleet 

team op te stellen en niet in degradatiezorgen 

te komen. 

Ook in DBC1 en DBC2 zijn er flinke 

verschuivingen. Na het vertrekken bij DBC 

van Ernst Jos en en Henk Dissel stapt Henk 

Kuyer over naar DBC1. Opmerkelijk is dat 

Janton van Apeldoorn weer terugkeert bij 

DBC1 na enige jaren voor Zeist te hebben 

gespeeld.  

DBC1 moet zich nu kunnen handhaven in de 

promotieklasse! 

DBC2 is door alle omzettingen danig verzwakt 

hetgeen een extra uitdaging vormt om nu 

eindelijk eens te promoveren. 

Er doet ook weer een jeugdteam mee aan de 

externe competitie. Dit zal bestaan uit Jasper 

Stammes, Robert Prinsze, Daniël de Roos, 

Simon Beusden en als reserve Timon Crouzen. 

 

Jaarvergadering SGS 
De ledenvergadering van de SGS is dit jaar op 

5 oktober. Joop en Bart zijn aanwezig namens 

DBC. Nadere informatie is bij hen te 

verkrijgen. 

 

Nieuwe leden 

Helaas hebben in de loop van de zomer zowel 

senioren als enkele junioren bedankt voor 

DBC. Bij de senioren waren dit Ernst Jos, 

Henk Dissel en Wim Kool. Belangrijke 

redenen voor hen waren gebrek aan tegenstand 

respectievelijk te zelden kunnen spelen op 

vrijdag en onzekerheid over mogelijkheid 

kunnen spelen van externe competitie (wel of 

geen 3
e
 team).  

Als nieuw lid konden we tijdens het Open 

Kampioenschap Arie de Feyter verwelkomen. 

Veel plezier bij DBC!  

In totaal heeft DBC op dit moment 41 leden 

waarvan 12 junioren. 

  

 

 

 

Opstelling externe teams  

 
DBC1   promotieklasse DBC2   2

e
 klasse  DBC3   2

e
 klasse  

1. J. van Apeldoorn 1. B. van Tooren 1. R. Smit 
2. P. van der Klein 2. B. van Maanen 2. P. van Beelen 
3. T. Dam 3. L. Wijnands 3. H. van Duijl 
4. H. Kuyer 4. E. Onwezen 4. K. Floor 
5. B. van der Laan 5. J. van Lopik 5. N. Wijenberg 
6. D. Berkelaar 6. R. Escher 6. S. Verhaar 
7. O. Kooy 7. J. Faber 7. J. van der Spek 
8. F. Dujardin 8. D. van Kekem 8. J. Schuitemaker 
   
Teamleider: O. Kooy Teamleider: B. van Tooren Teamleider: R. Smit 

 

 

Voorlopige schaakkalender DBC 
vr 30 september : Interne competitie ronde 1 

vr 7 oktober: Interne competitie ronde 2 

Programma andere vrijdagen: nog onbekend, afhankelijk van indeling externe competitie 

wo 9 november: Schoolschaakkampioenschap 

za 12 november Bunschoten: snelschaken voor clubteams 

vr 6 januari 2012: open snelschaakkampioenschap De Bilt/Bilthoven 
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