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Jeugdteam DBC kampioen 
 

Het gebeurt niet vaak dat een team van DBC kampioen wordt maar vrijdag 27 april was het 

raak. Het jeugdteam speelde in de afsluitende en spannende wedstrijd thuis met 2-2 gelijk 

tegen Soest en daarmee was het kampioenschap van C1 een feit. Het team, bestaande uit 

Jasper, Daniel, Robert, Timon en Simon, bleef ongeslagen in de poule. Zowel Jasper, Timon 

en Simon wonnen drie van hun vier wedstrijden, Daniel en Robert scoorden 2 uit 4.  

De winst betekent ook promotie naar een hogere klasse. Het wordt een hele uitdaging om ook 

daar goed mee te draaien in de poule.  

Jasper, Daniel, Robert, Timon en Simon: van harte proficiat!   
 

 

  

Overig nieuws 
 

Externe competitie  
Bij alle teams is met nog 1 wedstrijd voor de 

boeg de strijd bijna gestreden. DBC1 staat na 

twee overwinningen nu 3
e
 in de poule. 

Achteraf gezien was promotie naar de KNSB-

competitie binnen handbereik geweest.. 

DBC2 eindigt in de middenmoot en bij DBC3 

is het daarbij er op of er onder in de strijd 

tegen degradatie.  

 

Interne competitie  
In de interne competitie lijken na 22 ronden 

alleen Onno en Thijs nog kandidaat voor de 

titel. Henk heeft al 200 punten achterstand, te  

veel voor een kansrijke inhaalrace? 

 

Snelschaken en rapid op 27 april  

Bij de start van een lang weekeinde was er 

gekozen voor een snelschaak- en rapidavond. 

Vier spelers kozen voor een rapid competitie. 

Ben werd winnaar, voor Dirk. Negen spelers 

kozen voor het snelschaken. Henk en Onno 

werden hier gedeeld 1
e  

met 6.5 punten, 

gevolgd door Ron en Thijs met ieder 6 punten. 

 

4 mei 
Op 4 mei is er geen schaken, de laatste avond 

van het seizoen is 8 juni.  
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