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Het eerste Open kampioenschap snelschaken de Bilt/Bilthoven ligt al weer een maand achter ons.  Het 

was even spannend hoe dat zou bevallen in het nieuwe onderkomen maar het verliep prima. We 

speelden in een mooie grote zaal. Jammer was wel dat de opkomst met 46 spelers, waarvan 27 van 

buiten DBC, wat aan de magere kant was. 

In de interne competitie begint de opkomst wat af te zakken. Geheel ten onrechte want elke avond 

vallen er wel verrassende uitslagen en spannende partijen te bewonderen. Gelukkig is ook nog niet te 

voorspellen wie er clubkampioen gaat worden. We rekenen op een goede opkomst de komende 

maanden!  

 

 

Het bestuur  

 

 

 

Erik de Haan wint open 

snelschaakkampioenschap  
Er werd op vrijdag 6 januari met de al 

genoemde 46 spelers gespeeld in zes groepen, 

waarna een herindeling volgde met 8 spelers in 

de hoofdgroep. Van deze groep werd Eric de 

Haan (schaakclub SSC 1922 uit Soest) winnaar 

en dus de snelschaakkampioen van De Bilt en 

Bilthoven. Eric won het toernooi ook in 2007. 

Tweede met 6 uit 7 werd Paul van der Klein, 

het enige lid van DBC in de hoofdgroep. Een 

mooi succes! De winnaar van vorig jaar, Jan 

Jaap Jansse van schaakclub Paul Keres  uit 

Utrecht, werd dit jaar derde met  5 uit 7.  

In de tweede groep na de herindeling kwamen 

de DBC-leden Ben van der Laan, Eric 

Onwezen en Rein Escher terecht maar zij 

vielen buiten de prijzen. Eric eindigde hier op 

een verdienstelijke gedeelde vierde plaats. 

Winnaar in deze groep werd R. Krouwel uit 

Barneveld.  In groep C was er meer succes 

voor DBC:  Ron Smit werd eerste, Thijs Dam 

derde, Dirk-Jan van Speybroeck vierde.  In 

groep E werd Nolan Wijenberg tweede evenals 

Jesse van der Spek in groep F.   

 

 

 

 

Externe competitie  

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: 

de externe competitie verloopt ronduit 

teleurstellend. 

DBC1 had hoop om mee te kunnen strijden om 

de bovenste plaatsen in de overgangsklasse van 

de SGS maar begint zelfs in de degradatiezone 

te komen. De laatste twee wedstrijden gingen 

beide royaal verloren. Op zich niets aan de 

hand maar een winstpartij zou goed voor het 

moreel zijn. 

Jammer dat teamleider Onno Kooy zo in de 

ban is van zijn koppositie in de interne 

competitie dat hij geheel vergeet om verslagen 

van DBC2 voor de website in te leveren…. 

 

Bij DBC2 gebeurt het omgekeerde. Na een 

slechte start werden de beide laatste 

wedstrijden gewonnen en staat het team op een 

vierde plaats. Dat is dit jaar wellicht ook het 

hoogst haalbare. De uitwedstrijd tegen Laren 1 

die gespeeld zou worden op 3 februari is 

vanwege de sneeuw verplaatst naar 16 maart. 

DBC3 heeft behalve drie nederlagen één 

gelijkspel gescoord en staat onderaan in hun  

 



poule. Lichtpuntje is wel dat DBC3 tot nu toe 

vooral de sterkere tegenstanders in de poule 

heeft gehad en nog meerdere kansen krijgt 

tegen clubs in de onderste regionen.  

 

Het jeugdteam doet het nog het beste: zij 

hebben nog maar twee partijen gespeeld maar 

met een keer 2-2 en een keer 4-0 winst gaat het 

tot nu toe prima. 

 

Interne competitie  
Geleidelijk begint de stand weer normale 

trekjes aan te nemen al is de koppositie 

verrassend te noemen. Onno Kooy gaat na 13 

ronden aan de leiding met Thijs Dam in zijn 

kielzog. Henk Kuyer en Patrick van Beelen 

volgen op wat grotere afstand. Onno gaat 

duidelijk voor zijn eerste clubkampioenschap! 

Ben van der Laan is met al zes remises 

duidelijk aan het oefenen voor komend 

seizoen! In de 12
e
 ronde leek de spanning aan 

de top wat terug te keren doordat Ron Smit 

bijna won van Thijs. Na een partij met sterk 

wisselende kansen verloor Ron echter 

onverwacht toch nog.   
 

SGS-bekertoernooi: DBC ligt er uit 

In de tweede ronde van het SGS -

bekertoernooi werd DBC verslagen door 

schaakclub Utrecht. Geen schande maar toch 

spijtig. Ben van der Laan en Onno Kooy 

verloren, Dick Berkelaar won en Thijs Dam 

speelde remise.  
 

Kwartfinale bekertoernooi 

In de kwartfinale won Thijs Dam met 2-0 van 

Frank Dujardin en versloeg Henk Kuyer Sjors 

Verhaar eveneens met 2-0. Boudewijn van 

Maanen versloeg met 1.5-0.5 Nolan 

Wijenberg. Joop Faber won in de 1
e
 ronde na 

loting en herhaalde dat nu, na met 1-1 gelijk 

gespeeld te hebben tegen Sjors Verhaar.  

De halve finales zijn op vrijdag 17 februari.  

 

 

Schoonheidsprijs 2011/2012 
De schoonheidsprijs is na het 

clubkampioenschap de meest begeerde prijs bij 

DBC. Verschil met het clubkampioenschap is 

dat elk lid kansrijk is voor deze prijs. Gewoon 

een kwestie van je mooiste partijen met 

commentaar opsturen naar de website. Zo kun 

je tevens andere laten genieten van je partij. 

Gewoon vaker doen dus! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelzaal: Cultureel Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt 
Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Website: www.dbcschaak.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe mailadressen graag doorgeven aan Bart. 


