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Het Schaakpraatje 2 
 

Onze eersteling is goed ontvangen (tenminste: als we geen bericht een goed bericht noemen). De leden 

die reageerden, wilden graag ook cartoons, diagrammen en foto’s zien. Dat kan in theorie, maar dan 

gaat dit Schaakpraatje wel weer erg op de oude Schaakpraat lijken. Daarnaast vinden we het belangrijk 

dat dit blad regelmatig verschijnt zonder dat het al te veel werk kost. 

Een andere suggestie was om het Schaakpraatje als pdf uit te brengen. Dat was een goede tip en dat 

gebeurt dus met ingang van dit nummer.  

Het Schaakpraatje wordt hopelijk een nieuwsbrief van ons allemaal: als je berichten hebt, kun je die 

bij de redacteuren aanleveren. Graag zelfs.  

 

Bart van Tooren en Dirk-Jan van Speybroeck (redactie) 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

 

DBC succesvol bij snelschaken voor teams 
(door de verslaggever ter plekke) 

Aan het SGS-snelschaakkampioenschap voor 

clubteams in Bunschoten op 15 november deed 

DBC zoals gebruikelijk met twee teams mee. 

Beide teams speelden dit jaar in de 2
e
 groep. 

En hoe. Hoogtepunt was de stand na 6 ronden: 

DBC1 op plaats 2, DBC2 op plaats 3! DBC1 

wist zich daar uitstekend te handhaven en 

promoveert dus weer naar de hoogste groep. 

Het team, met Paul, Thijs, Dick, Ron, Onno en 

Nolan speelde de hele dag in de hoogste 

regionen en de tweede plek werd vrij 

moeiteloos verdedigd. Nou ja, moeiteloos? 

Vooral door Dick dan. Dick leverde aan bord 3 

een verbluffende prestatie met een score van 8 

punten uit 9 partijen en was daarmee DBC-

topscorer van de dag. En ook die 9
e
 partij stond 

Dick huizenhoog gewonnen… Volgend jaar 

dus tegenstand op niveau voor DBC1; er 

spelen daar naar verluidt soms zelfs 

grootmeesters mee. Alle verloven worden de 

volgende keer ingetrokken! 

Bij DBC2 ging na die 6
e
 ronde het licht uit: 

twee keer tegen de toppers uit de poule en in 

de laatste ronde volgde nog een onbegrijpelijke 

5-1 nederlaag tegen een degradatiekandidaat. 

Dit deed het team met Boudewijn, Bart, Eric, 

Pascal, René en Wim uiteindelijk op de 4
e
 

plaats van onderen belanden. De verschillen 

binnen het team waren groot: René en 

Boudewijn waren topscorer, beide met 6 uit 9, 

maar vooral uw verslaggever liet zich te vaak 

de kaas van het brood eten (o.a. door een partij 

niet te claimen nadat de tegenstander een 

schaak over het hoofd zag). 

Hoogtepunt van de dag: een speler van DBC 

(nee, we noemen geen namen) die met nog 10 

seconden op de digitale klok aan zijn 

tegenstander die nog 1 seconde heeft vraagt of 

hij al door de klok is om vervolgens rustig zelf 

door de klok te gaan. 

 

Jeugd  
In de interne competitie is Nolan Wijenburg op 

plek 17 momenteel de hoogst geklasseerde 

jeugdspeler. Sjors en Fabian zitten daar 

ongeveer 10 plaatsen achter. Kom op, dat moet 

beter kunnen! 

In de externe competitie is de wedstrijd tussen 

het jeugdteam van DBC tegen de Doredenkers 

uitgesteld. 

Op vrijdagavond waren er enkele malen extra 

gezichten aanwezig, namelijk spelers van de 

Van Everdingenschool. Zij kregen door winst 

bij het schoolschaaktoernooi de kans op extra 



training bij ons. Het levert overigens niet direct 

nieuwe leden voor DBC op. 

 

DBC 1 en DBC 2 beide aan kop in externe 

competitie 
(door onze SGS-correspondent) 

DBC 1 en DBC 2 hebben beide een vliegende 

start gemaakt met elk drie gespeeld en drie 

gewonnen. Beide teams hebben echter tot nu 

toe alleen gewonnen van teams die na drie 

ronden vrijwel of geheel onderaan staan in hun 

poule dus het serieuze werk zal nog moeten 

beginnen. Degraderen zit er echter al niet meer 

in! 

In DBC 1 zijn Lukas Boutens en Rik van Drie 

met elk 2.5 uit 3 topscorer; in DBC 2 zijn dat 

Henk Kuyer en Pieter Doesburg, elk met 3 uit 

3. 

DBC 3 heeft na drie ronden nog slechts één 

matchpunt. Alleen tegen Paul Keres 6 werd 4-4 

gespeeld, in de andere ronden zat het tegen. 

Gelukkig heeft het team al wel enkele sterke 

tegenstanders gehad, dus er is nog hoop. 

 

Ernst Jos winterkampioen  
In de interne competitie blijft het nog stuivertje 

wisselen. Momenteel staan Ernst Jos en Henk 

Kuyer bovenaan. De koppositie van Ernst is 

o.a. te danken aan een overwinning op Paul 

van der Klein. Deze staat momenteel derde, 

gevolgd door Rein Escher. Onze kampioenen 

van voorgaande jaren zullen er nog stevig aan 

moeten trekken om nog een kans te hebben. En 

niet verliezen, zoals Thijs Dam al drie keer 

deed, onlangs tegen Boudewijn van Maanen.  

Dirk van Kekem doet dit jaar voor het eerst 

mee en staat ondanks enkele goede uitslagen 

momenteel 15
e
. Te laag! Mooi dat er weer een 

geduchte en prettige tegenstander bij is 

gekomen. 

 

Open snelschaakkampioenschap 2 januari 
Er waren tijden dat dit toernooi 100 

deelnemers kende. Helaas was het de laatste 

jaren wat minder maar dat gaat nu veranderen! 

Paul van der Klein verzorgt dit jaar de 

organisatie van dit toernooi. Hij doet zijn 

uiterste best om er een groot spektakel van te 

maken. Je kunt je op onze website ook al 

opgeven (klik op toernooiplaatje linksboven op 

hoofdpagina). Kom vooral! 

Waren er in voorgaande jaren vooraf hooguit 

ca. 10 opgaven, nu zijn dat er al ruim 30. Dat 

het maar een mooi toernooi mag worden! 

Bekertoernooi van start gegaan  

De eerste ronde van de beker is op 12 en 19 

december van start gegaan. Bij de eerste 

uitslagen waren niet veel verrassingen: meestal 

won de speler met de hoogste ELO-rating. 

Alleen Ernst Jos kwam tegen Henri van Duyl 

niet verder dan remise. Na loting gaat Henri 

door naar de 2
e
 ronde. Remises waren er ook 

bij Dirk-Jan van Speybroeck tegen Joop Faber 

en Ron Smit tegen Pieter Doesburg. Na loting 

was eerstgenoemde steeds de gelukkige. 

Vermeldenswaard is verder nog dat Cor 

Vroom de jeugd in de vorm van Sjors Verhaar 

van zich af wist te schudden. Nolan Wijenberg 

en Patrick van Beelen gingen door ten koste 

van Henk Dissel en Rik van Drie daar beide 

laatstgenoemden op beide avonden afwezig 

waren. 

 

Bekertoernooi loting 2
e
 ronde:  

Van Duyl - Dujardin 

Van der Klein - Dam 

Escher - Onwezen 

P. van Beelen - Van Tooren 

Kooy - Polman/Wijnands )* 

Kuyper - Vroom  

Berkelaar - Smit 

Wijenberg - Van Speybroeck 

)* Partij Polman - Wijnands uit 1
e
 ronde wordt 

begin januari gespeeld 

  

SGS-beker 

Nog nooit won DBC de SGS-beker. Maar nu 

ons 1
e
 team niet meer in de KNSB uitkomt, 

gloort er hoop. Hoewel, dan moeten ze wel 

steeds in hun sterkste opstelling spelen. We 

zullen het zien. Vrijdag 23 januari is de 1
e
 

ronde uit tegen Moira Domtoren. Dat moet te 

doen zijn heren! 

 

Mutaties in ledenbestand  
Helaas is Jamshid Hashemi geen lid meer. 

 

Een dringend verzoek  

Een deel van de leden krijgt het Schaakpraatje 

per post omdat we van hen geen mailadres 

hebben. Het bespaart ons veel werk als je ons 

je mailadres door kunt geven of aangeeft dat je 

het Schaakpraatje wel van onze website haalt 

(daar wordt het na verschijnen direct 

geplaatst). Mailadressen graag doorgeven aan 

bartvantooren@versatel.nl. Ook wijzigingen 

van mailadres graag aan dit adres doorgeven! 

 

Prettige kerstdagen, een goed begin en tot 2 januari bij het snelschaken! 


