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 Het Schaakpraatje 18 
 

De inkt van het vorige Schaakpraatje was nog niet droog toen DBC in de externe competitie 

op 10 februari een uitstekende avond had. Zowel DBC1 als DBC3 speelden thuis en beide 

teams wonnen. Beide teams waren ook wel toe aan een flinke opsteker. DBC3 strijdt weer 

tegen degradatie en ook DBC1 was na enkele minder gelukkige avonden in de onderste 

regionen verzeild geraakt. Het kan verkeren: DBC1 staat nu weer in de bovenste helft van het 

rijtje en optimisten hebben het zelfs over promotiekansen. Voor DBC3 daarentegen blijft het 

hard werken om degradatie te ontlopen. 

Het jeugdteam van DBC staat momenteel bovenaan in hun poule. Het kampioenschap is 

binnen handbereik! Op 27 april zal blijken of het gaat lukken. Zet hem op! 

Verder in dit Schaakpraatje een oproep om het gastenboek op onze website eens wat vaker te 

bezoeken.  
 

  

Externe competitie  

Het jeugdteam doet het zoals boven al 

aangegeven dit jaar prima. Zij gaan met nog 1 

wedstrijd voor de boeg aan kop in hun poule. 

Op 27 april volgt in een thuiswedstrijd de 

ontknoping. Jasper Stammes heeft tot nu toe al 

zijn partijen gewonnen! 

 

DBC1 heeft na een matige seizoensstart de 

weg naar boven weer gevonden. Na de 

overwinning van 11 februari volgden nog twee 

winstpartijen waardoor DBC1 momenteel in de 

poule vijfde staat. Grote optimisten kunnen 

nog dromen over promotie gezien nummer 1 

slechts twee wedstrijdpunten meer heeft. 

 

DBC2 is te wisselvallig dit jaar. Er worden te 

vaak punten gemorst. Inmiddels is er twee keer 

met 4-4 gelijk gespeeld en twee keer met 4.5-

3.5 verloren. Opvallend was dat de laatste 

wedstrijd, tegen koploper Hoevelaken 1, met 

4.5-3.5 gewonnen werd. Dat was weliswaar 

met enig geluk maar met nog net iets meer 

geluk had DBC nu hoger gestaan in de poule. 

Nu zit een plek bij de eerste drie er nog wel in 

maar is alsnog kampioen worden te hoog 

gegrepen. Deed DBC2 de voorgaande jaren  

steeds lange tijd mee in de strijd om promotie, 

dit jaar was die illusie al snel vergeten.  

Het ziet er lastig uit voor DBC3. De vreugde 

was op 10 februari groot toen er gewonnen 

werd maar helaas is de werkelijkheid dat er dit 

seizoen behalve deze 4.4-3.5 overwinning nog 

slechts eenmaal gelijk is gespeeld. Er waren al 

twee spijtige 4.5-3.5 nederlagen, maar ja, daar 

kopen we niets voor. Er zijn nog twee kansen 

om matchpunten te verzamelen en van de 

laatste plaats af te komen. 

  

Halve fnales bekertoernooi 
De ontknoping nadert: Thijs Dam en Henk 

Kuyer zijn de finalisten. Thijs Dam won in de 

halve finale met 2-0 van Nolan Wijenberg. 

Henk Kuyer had geluk. Tegen Joop Faber 

kwam hij twee keer niet verder dan remise 

maar won in de loting. De finale is op 1 juni. 

 

Snelschaken en rapid op 25 februari 

De crocusvakantie was een goede aanleiding 

om geen interne competitie te spelen maar naar 

keuze rapid of snelschaak. Er kwamen ook niet 

veel spelers opdagen, 14 in totaal. Onder 

leiding van Henk en Thijs speelden zij naar 

keuze 5 partijen rapid- of 14 partijen 



snelschaak. In de rapidgroep (15 minuten 

p.p.p.p.) won Henk met 4 punten op de voet 

gevolgd door Ben met 3½ punt. Dirk werd 

derde met 3 punten. In de snelschaakgroep (5 

minuten p.p.p.p.) werd Thijs eerste met 14 

punten. Ron werd tweede met 9½ punt en Joop 

derde met 9 punten. De winnaars mochten 

leuke lekkere prijzen mee naar huis nemen. 

De jeugd hield het deze week voor gezien. Ron 

had allerlei leuke varianten op het schaakspel 

bedacht; er kwam echter slechts één jeugdlid 

opdagen. 

 

Interne competitie  
Na ronde 19 gaat Thijs Dam aan kop, gevolgd 

door Onno Kooy en Henk Kuyer. Het 

kampioenschap zal tussen deze drie gaan al 

staat Patrick van Beelen op een degelijke 

vierde plaats. Vroeger was er bij DBC de 

afspraak dat je alleen maar in de einduitslag 

werd opgenomen als je tenminste 18 keer had 

meegedaan in de interne competitie. Dat 

principe is verlaten en het is lastig dat je bij het 

Keizersysteem ondanks vaak afwezig zijn toch 

hoog kunt eindigen. Thijs Dam staat bovenaan 

met tot nu toe slechts zes gespeelde partijen, 

Onno en Henk hebben resp. 9 en 5 partijen 

gespeeld. De eerste 9 spelers op de ranglijst 

hebben gemiddeld nog geen 7 partijen  

per persoon gespeeld; de daaropvolgende 8 

spelers bijna 10 partijen per persoon. 

 

Bij de jeugd gaat Jasper Stammes aan de 

leiding, gevolgd door Robert Thomas Prinsze 

en Timon Crouzen. De verschillen tussen deze 

drie zijn gering, dus de strijd is ook daar nog 

lang niet gestreden. 
 

Gastenboek 

Op het gastenboek van onze website is een  

discussie gestart over het knelpunt in ons 

competitiesysteem dat je ondanks heel weinig 

gespeelde partijen toch hoog in de ranglijst 

kunt eindigen. Wat is daar aan te doen?  
 

Oproep 
Lever je mooiste of spannendste partijen in bij 

Joop Faber voor opname op de website. En 

voor je zelf kans op de Schoonheidsprijs! 
 

 

 

 

Opkomst  

Slechts 12 spelers hebben na 21 ronden in de 

interne competitie tenminste 10 partijen 

gespeeld. Dat is wel mager. Nu zijn velen van 

ons ook actief in de interne competitie of 

waren al eens oneven en konden om die reden 

niet spelen. Als we dat meerekenen zijn 22 van 

de 37 spelers tenminste 10 keer aanwezig 

geweest. Ron is met 18 van de 21 keer vrijwel 

altijd aanwezig, gevolgd door Henri, Joop, 

Nolan en Rein. Hulde aan deze DBC’ers! 

 

Nieuwe leden 

We kunnen drie nieuwe jeugdleden welkom 

heten: Rin Aal, Thijs Hofmar en Philippe van 

der Vleuten. Veel plezier bij DBC! 

 

Regionaal schoolschaaktoernooi  

Het team van de Julianaschool, kampioen van 

de basisscholen in de gemeente De Bilt, heeft 

twee zaterdagen meegedaan aan het regionale 

toernooi in Amersfoort, met 40 teams in de 

halve finale en 20 in de finale ronde. In het 

team zitten Thijs en Philippe, die ook lid zijn 

van DBC. De Julianaschool is op de 17de 

plaats geëindigd, geen slecht resultaat.  
 

Jeugdtoernooi Hoevelaken 
Zaterdag 31 maart deden 9 jeugdschakers mee 

aan het jeugdtoernooi in Hoevelaken onder 

begeleiding van Ron Smit en Patrick van 

Beelen. Er werden 4 maal 3 partijen gespeeld 

met een totale bedenktijd van 18 minuten per 

partij. Jasper Stammes, Robert Prinsze en  

Thijs Hofmar wonnen een prijs. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het seizoen is nog lang niet afgelopen maar 

toch is het goed alvast te melden dat we voor 

het bestuur op zoek zijn naar een nieuwe 

materiaalcommissaris en naar een nieuwe 

wedstrijdleider voor de interne competitie. Als 

je belangstelling hebt horen Joop of Bart dat 

graag. 

 

www.chessity.com. 

De schaakwebsite van Janton en Onno wordt 

steeds mooier. Kijk er eens op. 
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