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Het Schaakpraatje 21 
 

Dit seizoen geen open kampioenschap  

Op 24 augustus vond dit jaar de seizoensopening plaats met het traditionele salami- en 

knakworsttoernooi. Een week later zou het Open Kampioenschap van start gaan. Het bestuur 

besloot echter dit toernooi te schrappen en in plaats daarvan direct met de interne competitie 

te starten. De reden was dat er erg weinig deelnemers werden verwacht en alleen al daardoor 

het toernooi een sterk gedevalueerd karakter zou hebben. De ledenvergadering had daar op 21 

september wel begrip voor. Zeker toen het bestuur beloofde volgend jaar alles op alles te 

zetten om dan een geslaagd toernooi te organiseren. Zodoende hebben de senioren nu al 

enkele ronden van de interne competitie achter de rug.  

Felicitaties zijn er voor Ron die opa is geworden en Manuel die oom is geworden. 
 

Bart van Tooren 

 
 

Ledenvergadering op 21 september 

De ledenvergadering begon met de huldiging 

van de jeugdkampioenen van vorige seizoen. 

Voor Jasper Stammes (clubkampioen) en 

Robert Prinsze (snelschaakkampioen) waren er 

geheel nieuwe bekers. Het zijn overigens geen 

wisselbekers, de winnaars mogen ze houden.  

De vergadering voor de senioren werd 

gehouden in aanwezigheid van 17 leden. Het 

belangrijkste nieuws is dat Onno Kooy tot 

intern wedstrijdleider werd gekozen. Hij zal 

het huidige Keizersysteem handhaven en hoopt 

dat enkele leden bereid zijn om hem te helpen 

op de data dat hij er niet kan zijn. Meld je aan 

bij Onno! 

Ron Smit werd tot materiaalcommissaris 

gekozen waarbij Eric beloofde ook nog een 

handje te helpen.  

De Schoonheidsprijs ging dit jaar naar Ron 

Smit, met name voor zijn partij tegen W. 

Vijvers van BSG4. 

De aftredende bestuursleden Henk Kuyer en 

Eric Onwezen werden met een attentie bedankt 

voor hun inzet in het bestuur. Een attentie was 

er met een jaar vertraging ook nog voor Dirk-

Jan van Speybroeck die vorig jaar al was 

afgetreden  Ron Smit kreeg een attentie voor 

zijn al vele jaren niet aflatende inzet voor de 

jeugd.  

In aansluiting op het 900-jarig bestaan van De 

Bilt zal DBC volgend jaar enige 

lustrumactiviteiten ontplooien. Suggesties en 

hulp zijn zeer welkom.  

De ledenvergadering was al om 21.10 uur 

afgelopen, vermoedelijk een record in de 

geschiedenis van DBC. Er werd vervolgens 

dan ook nog in 2 groepen van 8 een heus 

snelschaaktoernooitje gespeeld.  

 

 

Salamitoernooi op 24 augustus 

Het salami toernooi leverde veel worst op voor 

de 8 gegadigden die zich bij de opening van 

het seizoen naar het H.F.Witte centrum hadden 

gewaagd.   

Aan het eind van de avond hadden Paul en Ron 

evenveel punten (5½), maar Paul won door het 

onderlinge resultaat. Manuel en Thijs 

eindigden als 3
e
 resp. 4

e
.  

 



Drie nieuwe jeugdleden  

Tijdens de eerste avonden van de jeugd hebben 

zich al drie nieuwe jeugdleden aangemeld: Jort 

en Thijn Grootendorst alsmede Thibault van 

der Vleuten. Welkom bij DBC!  

 

Maatschappelijke stage 
Jesse van der Spek gaat vanuit zijn school bij 

ons zijn maatschappelijke stage lopen. Hij gaat 

tenminste een half jaar vier jeugdleden 

(geboortejaar 2001) trainen voor stap 3, 

begeleid door Ron Smit. Een heel leuk 

initiatief. Jesse, veel succes gewenst! 

 

Interne competitie  

Inmiddels zijn er alweer drie ronden gespeeld 

voor de interne competitie. De opkomst was 

nog niet overdonderend maar we rekenen er op 

dat nu het ‘s avonds weer vroeg donker wordt 

het seizoen echt kan beginnen. Overigens gaat 

de gevestigde orde al aan kop: Paul van der 

Klein, Onno Kooy en Ben van der Laan. Paul, 

het zou mooi zijn als je weer eens mee gaat 

strijden om het kampioenschap! 

We rekenen de komende ronden op ieders 

aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

Schoolschaaktoernooi 

Het jaarlijkse toernooi voor schoolteams is dit 

jaar op woensdagmiddag 7 november. Joop 

kan hulp nog goed gebruiken. Neem even 

contact op met Joop als je kunt helpen! 

 

Externe competitie  
DBC speelt ook dit jaar bij de senioren weer 

met drie teams. Zie onder voor de indeling.  

Bij de jeugd was altijd één team actief maar, 

wellicht mede door het succes van vorig 

seizoen, zijn er dit seizoen twee viertallen. De 

indeling:  

C1: Jasper Stammes, Robert Prinsze, Daniel de 

Roos en Timon Crouzen  

D1: Simon Beusen, Thijs Hosmar, Philippe 

van der Vleuten en Teun Kortekaas  

De speeldata van de teams zijn nog niet 

bekend. De data van de senioren worden 

bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering 

van de SGS. De data van de junioren worden 

meestal pas in de loop van november bekend 

gemaakt.  

Zodra de data er zijn zal dat op onze website 

vermeld worden.  

 

Ledenvergadering SGS 

De jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar op 3 

oktober in Loenen aan de Vecht. 

Belangstellenden om hierbij aanwezig te zijn 

kunnen meerijden met Thijs of Bart. 

 

 

 

 

 
 

 

DBC1   promotieklasse DBC2   2
e
 klasse  DBC3   3

e
 klasse  

1. P. van der Klein 1. B. van Tooren 1. K. Floor 

2. J. van Apeldoorn 2. L. Wijnands 2. J. Faber 

3. T. Dam 3. F. Dujardin 3. S. Verhaar 

4. M. Smit 4. R. Smit 4. H. van Duijl 

5. H. Kuyer 5. E. Onwezen 5. D. van Kekem 

6. D. Berkelaar 6. R. Escher 6. N. Wijenberg 

7. B. van der Laan 7. B. van Maanen 7. J. van der Spek 

8. O. Kooy 8. J. van Lopik 8. J. Schuitemaker 

   

Teamleider: O. Kooy Teamleider: B. van 

Tooren 

Teamleider: J. Faber 

 

 

 

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. 


