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 Het Schaakpraatje 16 
 

Inmiddels draait het schaakseizoen weer volop en zijn er nog twee kampioenen te melden: Timon 

Crouzen won het Open kampioenschap voor de jeugd en Thijs Dam het intern 

snelschaakkampioenschap. Beide gefeliciteerd! 

Voor het bestuur was 4 november een spannende avond. Toen speelden zowel DBC1 als DBC3 thuis. 

Hoe zou de zaal bevallen met deze volle bak? Conclusie was dat het uitstekend ging. Er was een prima 

zaalindeling waardoor er  volop ruimte was. Het enige nadeel was dat de spelers voor de interne 

partijen hun partij op een wat klein tafeltje af moesten werken maar ook dat ging zonder gemor.  

Er is wel nog een dringend verzoek: zou iedereen het analyseren van een gespeelde partij bij de bar 

willen doen. Het is vaak gewoon te rumoerig in de zaal (al is het natuurlijk altijd prettig om een 

excuus te hebben voor een nederlaag!).  

De externe competitie is maar matig van start gegaan. DBC1 behaalde een benauwde overwinning, 

DBC2 kwam niet verder dan 4-4 en DBC3 moest al een nederlaag incasseren. 

De interne competitie verloopt spectaculair. Er vielen de eerste ronden volop zeer verrassende 

uitslagen te noteren. Vooral de jeugd doet het prima. De opkomst is wisselend maar over het geheel 

redelijk te noemen. Het moet echter veel beter kunnen.  

 
Het bestuur  

 

Timon Crouzen wint Open Kampioenschap 

voor jeugd 

De jeugd had half oktober de zeven ronden van 

het Open kampioenschap er op zitten. 

Kampioen is Timon Crouzen geworden. Van 

harte proficiat.!Je speelde dit jaar duidelijk 

beter dan vorig jaar en dat blijkt al direct uit dit 

fraaie resultaat. Tweede en derde werden 

Robert Prinsze en Jasper Stammes. 

 

Snelschaakkampioenschap DBC 
Het clubsnelschaakkampioenschap was met 12 

mensen wel heel slecht bezocht. Wellicht was 

de herfstvakantie daar debet aan. Ron Smit had 

een kans kampioen te worden nadat hij van 

Thijs gewonnen had, maar verloor in de laatste 

beslissende ronde van Rein Escher. Zo werd 

Thijs toch eerste. Proficiat! 

 

Snelschaakkampioenschap voor teams van 

de SGS 
Met een evenredige afvaardiging uit het 1

e
, 2

e
 

en 3
e
 team (Paul, Thijs, Ron, Eric, Henry en 

Nolan) ging dit zestal naar Bunschoten met het 

voornemen ‘even’ te promoveren uit de derde 

en laagste poule. Dat viel tegen! Want ook Ons 

Genoegen en De Rode Loper hadden zich dit 

voorgenomen en slaagden hier uiteindelijk wel 

in. En er promoveren slechts twee teams. Om 

positief te eindigen: het was weer gezellig en 

elke DBC-er had een score boven de 50%. 

 

Interne competitie  

De interne competitie kende een start die nog 

het meeste op een tombola leek. Nu we 

inmiddels vijf ronden gehad hebben is toch te 

zien dat de gevestigde namen geleidelijk de 

weg naar boven weten te vinden. Dat laat 

onverlet dat Jesse van der Spek nog steeds heel 

mooi op een tweede plaats staat en Sjors 

Verhaar vierde. Ga zo door! 

Ook opvallend is dat Ben van der Laan zijn 

draai nog niet heeft gevonden. Ben grossiert in 

remises maar wist nog niet te winnen. Zou het 

penningmeesterschap zo zwaar zijn?  

 



Externe competitie  

De kop is er af. Alle drie de teams hebben 

inmiddels hun eerste wedstrijd gespeeld. Het 

resultaat viel nog niet mee. DBC1 won 

weliswaar van Hoogland 1 maar dat had toch 

wel iets overtuigender gemogen dan 4.5-3.5. 

DBC2 kwam tegen Barneveld 2 niet verder 

dan 4-4. Bart van Tooren en Eric Onwezen 

lieten beide een overbodig half puntje liggen 

en dat was wel wat zuur.  

DBC3 verloor met 5.5-2.5 van Nieuwegein 1. 

Helaas, het team was redelijk kansloos.  

Lichtpuntje was de keurige overwinning van 

Jesse van der Spek die de successen in de 

interne competitie dus extern doorzet.  
 

Eerste ronde bekertoernooi 

Tijdens de eerste ronde op 11 november waren 

exact 16 deelnemers aanwezig. Daarmee werd 

het de wedstrijdleider wel erg eenvoudig 

gemaakt.  

Patrick van Beelen won met 2-0 van Tim 

Rasser. Thijs Dam ontsnapte in de eerste partij 

en won met 1½-½ van Dirk-Jan van 

Speybroeck. Boudewijn van Maanen werd in 

de eerste partij mat gezet door Gerrit Elberse 

maar behaalde na een overwinning en een goed 

uitgevallen loting toch de tweede ronde. Dat 

lukte bekerhouder Bart van Tooren tegen Joop 

Faber niet. Ook hij zette een nederlaag wel 

recht maar verloor vervolgens in de loting.  

Overige uitslagen: Frank Dujardin  - Jonas 

Schuitemaker 2-0; Henk Kuyer - Dirk van 

Kekem 2-0;  Sjors Verhaar – Jan van Lopik 1-

1 (Sjors wint na loting);  Nolan Wijenberg - 

Jesse van der Spek 1-1 (Nolan wint na loting). 

De tweede ronde is 13 januari.  

 

SGS-bekertoernooi 

DBC speelt op 2 december thuis de 1
e
 ronde 

van het SGS-bekertoernooi voor teams tegen 

De Giessen.  

 

Jaarvergadering SGS 

Tijdens de jaarlijkse SGS-vergadering waren 

er enkele aftredende bestuursleden, allen na 

een zeer lange bestuursperiode.  

Aan Marco Meijer en Louis Hijweegen werd 

dan ook het erelidmaatschap van de SGS 

verleend. Jo Drijver trad ook af, na bijna 50 

jaar! Jo was al erelid en werd met andere 

cadeaus in het zonnetje gezet. 

Voor meer info: Joop of Bart 

 

Schoolschaakkampioenschap 

Op woensdag 9 november waren in totaal 12 

teams aanwezig om te strijden om het 

jaarlijkse kampioenschap van de basisscholen 

in de gemeente. Winnaar werd evenals vorig 

jaar de Julianaschool. Behalve een 

slagroomtaart wonnen zij ook het recht op 

deelname aan het regionale kampioenschap 

voor basisscholen. Tweede en derde werden 

twee teams van de Montessorischool. Er deden 

teams mee van zes verschillende scholen.  

De Groen van Prinstererschool deed zelfs mee 

met vijf teams! Helaas lieten behalve uit 

Bilthoven en De Bilt de basisscholen uit de 

andere woonkernen van de gemeente verstek 

gaan. 

 

Nieuwe leden 

We konden na afloop van het Open 

kampioenschap drie nieuwe jeugdleden 

welkom heten bij DBC: Teun Kortekaas 

alsmede Justin en Anna Hoogakker. Welkom.  

Ook speelt inmiddels een nieuwe senior mee: 

Carloz Ibanez. Hopelijk hebben jullie het naar 

je zin bij DBC!  

 

Chessity 
Twee DBC leden, Janton van Apeldoorn en 

Henk Kuyer, hebben een website gebouwd 

waar de schaakpuzzelliefhebber zijn hart kan 

ophalen. Het is eigenlijk de welbekende 

stappen methode van Cor van Wijgerden maar 

dan in een geheel nieuw en eigentijds jasje 

gestoken. Spelenderwijs kan men hier zijn toch 

al niet geringe tactische vaardigheden verder 

ontwikkelen. Het is tot 1 december voor 

iedereen gratis (let op: dat is het al bijna!). Het 

webadres is www.chessity.com. 
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