
 

 

           Juni 2012  

 

 

Het Schaakpraatje 20 

 
 

 

Onno Kooy en Jasper Stammes clubkampioen  
 
Na 40 jaar lidmaatschap is Onno Kooy voor het eerst clubkampioen geworden. De laatste avond zag 

het er even wat minder uit voor Onno, tegenstander Dirk van Kekem maakte het hem flink lastig, maar 

Onno wist toch te winnen. Dat concurrent Thijs Dam eenvoudig won van Ron Smit was daardoor niet 

meer van betekenis Wel bleek na doorrekenen van de stand Onno slechts een nipte voorsprong te 

hebben op Thijs.  

Bij de jeugd werd het clubkampioenschap eveneens tijdens de laatste avond beslist: Jasper Stammes 

won in een beslissingsmatch over drie partijen van Robert Thomas Prinsze waarmee de buit binnen 

was.  

Zowel Onno als Jasper van harte gefeliciteerd, en Thijs en Robert uiteraard ook met de tweede plaats! 

Ik wens iedereen een goede zomervakantie en tot 24 augustus!  

 

Bart van Tooren 

 
 

Externe competitie  

DBC 1 is in de overgangsklasse uiteindelijk 

derde geworden; een goede prestatie. Achteraf 

had er zelfs nog wel iets meer in gezeten. Dat 

betekent vooral dat het team volgend jaar 

wellicht mee kan doen om promotie; het zou 

heel mooi zijn als het team weer naar de 

KNSB terug zou kunnen keren. Topscorer van 

DBC 1 werd Thijs Dam met 6.5 uit 9. 

DBC 2 kende een zeer matig eizoen, met 

uiteindelijk een 6
e
 plaats. Dat moet beslist 

beter kunnen. Te vaak werden wedstrijdpunten 

gemorst. Topscorer was Rens Wijnands aan 

bord 3 die met 6.5 uit 9 en geen enkele 

nederlaag een solide seizoen kende. 

Opmerkelijk was een partij van Jan van Lopik 

tegen koploper Hoevelaken. Jan won nadat zijn 

tegenstander de eenvoudige winst miste. DBC 

won daardoor van Hoevelaken en dit team 

miste hierdoor nipt de promotie.  

Met DBC 3 liep het helaas verkeerd af. 

Ondanks winst in de laatste ronde is het team 

gedegradeerd naar de 3
e
 klasse. Gezien het feit 

dat het team vorig jaar nog in de top van de 

poule meedraaide was de degradatie wel erg 

sneu. Hopelijk volgend jaar weer gelijk 

promotie! Ron leverde aan bord 1 een 

uitstekende prestatie door hier met 5.5 uit 9 

topscorer te worden.  

Het jeugdteam van DBC (DBC C1) is 

gepromoveerd zoals al in het vorige 

Schaakpraatje is gemeld. Een hele mooie 

prestatie.  

Tot slot nog een woord van dank aan alle 

invallers in de teams gedurende het seizoen en 

vooral ook aan alle chauffeurs.  

 

Henk Kuyer wint bekertoernooi 

Op 1 juni was de finale van het DBC-

bekertoernooi, tussen Henk Kuyer en Thijs 

Dam. In de eerste partij kwam Thijs met zwart 



beter uit de opening en kreeg een gevaarlijk 

ogende koningsaanval in handen. Tegen alle 

verwachtingen in bleef wit echter op de been 

en na dameruil resteerde een eindspel waarin 

het zwarte voordeel precies opwoog tegen zijn 

tijdgebrek.... remise dus. De tweede partij 

komt op de website te staan. Hierin offerde 

Thijs zijn g-pion in de hoop de zwarte a en b-

pion ervoor terug te krijgen. Dat lukte ook wel, 

maar ergens in het proces ging er ook nog een 

paard ten onder. Beide spelers misten de beste 

zetten en Henk won uiteindelijk.  

 

Interne competitie  

Onno en Thijs stonden uiteindelijk een 

straatlengte voor op de nummers 3 en 4, Henk 

en Ben. Thijs werd dus dit seizoen zowel in de 

interne competitie als bij de beker 2
e
.  

 

Uiteindelijk eindigden de sterkste spelers 

allemaal ruwweg bovenaan. Jammer is wel dat 

twee spelers met maar drie gespeelde partijen 

toch nog op de 11
e
 en 12

e
 plaats eindigden. Dat 

zou eigenlijk niet moeten kunnen.  

Bij de jeugd eindigden Timon en Daniel keurig 

als 3
e
 en 4

e
.  

 

Schoonheidsprijs 

Er zijn nog maar nauwelijks partijen 

ingestuurd naar de redactie van de website 

(Joop Faber) voor de schoonheidsprijs van dit 

jaar. Bekijk deze zomer nog eens je 

overwinningen en doe er wat aan!  

  

Volgende Schaakpraatje 

Het volgende Schaakpraatje verschijnt hopelijk 

rond 30 september. Het streven is om volgend 

seizoen af en toe dikkere Schaakpraatjes uit te 

brengen. Suggesties en wensen voor de inhoud 

zijn welkom, het toezenden van kopij is nog 

beter. 

 

Nieuwe leden welkom 

Met ingang van het nieuwe seizoen hebben 

Joost den Hollander, Henny van Soest en Ilias 

Beekveldt bedankt als lid. Heel spijtig! Met 

name Henny is heel lang actief lid geweest, 

sinds 1977 (!), maar heeft al enkele jaren niet 

met het schaken te combineren andere 

prioriteiten op vrijdagavond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda begin komend seizoen: 

24 augustus seizoensopening met Salami oernooi (senioren) en knakworst toernooi (junioren) 

31 augustus 1
e
 avond open clubkampioenschap  

7 september 2
e
 avond open clubkampioenschap 

14 september 3
e
 avond open clubkampioenschap 

21 september ledenvergadering 

28 september 1
e
 ronde interne competitie 

7 november middag: schoolschaakkampioenschap de Bilt en Bilthoven 
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