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Schaakseizoen weer volledig op stoom  
Het schaakseizoen is weer volledig ontbrand Alleen DBC3 en de jeugdteams moeten hun eerste 

wedstrijd nog spelen. Ook de 1e ronde van de DBC-bekercompetitie is bijna afgerond.  

Niet alleen bij DBC is het aantal leden de laatste jaren gezakt. Dat was bijvoorbeeld ook te zien bij het 

snelschaakkampioenschap voor teams van de SGS waar het aantal deelnemende teams in enkele jaren 

tijd bijna gehalveerd leek. Aan de andere kant lijkt bij de jeugd de belangstelling weer toe te nemen. 

Daardoor telt de club op dit moment 49 leden. Extern wordt er bij de jeugd met twee teams deel 

genomen aan de SGS-jeugdcompetitie. Frank, Kees en Ron begeleiden met veel enthousiasme de 

jeugd bij de lessen, bij de interne jeugdcompetitie en zelfs bij toernooien buiten De Bilt. Zo heeft Ron 

Smit ervoor gezorgd dat zes jeugdspelers hebben deelgenomen aan het NK rapid voor de jeugd in 

Eindhoven. 

Momenteel zijn er plannen in de maak voor een groots opgezet Open Schaakkampioenschap van de 

Bilt en Bilthoven, te organiseren op 14-15 september 2013 in het kader van de viering van 900 jaar De 

Bilt. We mikken op tenminste 100 deelnemers waaronder de regionale schaaktop. Belangstellenden 

om mee te denken over de organisatie (heel graag!) kunnen zich melden bij Joop, Onno of Bart. 

Vooral suggesties voor mogelijke sponsoring zijn zeer welkom. 

 

Bart van Tooren 

 
 

Open Jeugdkampioenschap 

Het Open jeugdkampioenschap werd over 7 

ronden verspeeld. Winnaar werd uiteindelijk 

Simon Beusen die Philippe van der Vleuten net 

voor bleef. Jort Grootendorst werd derde. 

Simon, gefeliciteerd! Simon was al langer lid 

bij DBC maar Philippe en Jort zijn beide pas 

dit seizoen lid geworden en hebben dus een 

bliksemstart!  

 

Vrijdag 19 oktober. Ben van der Laan wint 

rapidtoernooi 

13 schakers kwamen ondanks de 

herfstvakantie af op het rapidtoernooi. 

Gedurende de gehele avond ging Ron Smit aan 

de leiding maar in de laatste ronde verloor hij 

van Ben van der Laan waardoor ineens drie 

spelers met 4.5 punt eindigden: Ben, Ron en 

ook Nolan Wijenberg die na 3 overwinningen 

in de laatste drie ronden ook bovenaan 

eindigde. Op basis van onderling resultaat en 

weerstandspunten werd Ben uiteindelijk eerste. 

 

Thijs wint Snelschaakkampioenschap  

13 leden waren op 26 oktober aanwezig voor 

het snelschaakkampioenschap van DBC. 

Wedstrijdleider Onno Kooy koos voor 7 

ronden Zwitsers met 10 minuten pppp. De hele 

avond ging Thijs aan de leiding en hij werd 

dan ook kampioen, met alleen een half 

verliespuntje tegen Onno. Ben werd 2e met 6 

uit 7. Ron, Dick, Patrick en Eric behaalden  

allemaal 4 uit 7 waarbij Eric volgens de 

computer derde werd. 

 

Ledenvergadering SGS 

De jaarlijkse ledenvergadering van de SGS op 

3 oktober is door Thijs en Bart bijgewoond. Er 

zijn geen bijzonderheden te melden.  

 



 

SGS snelschaakkampioenschap voor teams 

Het traditionele snelschaakkampioenschap 

voor clubteams in de SGS kende dit jaar een 

andere opzet dan vroeger. Er was een kleine 

hoofdgroep en een 2
e
 groep met 17 teams. Ook 

DBC speelde met Onno, Thijs, Dick, Ron, 

Bart, Vincent, Nolan en Joop in deze 2
e
 groep. 

DBC begon voortvarend met 2 stevige 

overwinningen. Tegen Soest1 kwam DBC 

vervolgens niet verder dan 3-3. Later zou 

blijken dat Soest winnaar van de dag werd en 

alleen DBC hen een puntje af had gesnoept. Na 

nog een 3-3 volgden twee kansloze nederlagen. 

Het team was de weg even kwijt. Het gebrek 

aan de traditionele kibbeling speelde daarbij 

zeker ook mee. De laatste 3 ronden leverden 

weer twee overwinningen op. Een keurige 6
e
 

plaats was het resultaat. Ron en Bart werden 

topscorer met beide 5 uit 7. Thijs en Nolan 

kwamen tot 4.5 uit 7. Joop leverde met 3.5 uit 

6 ook een prima prestatie maar hield aan het 

toernooi een nare smaak over omdat iemand 

anders na afloop zijn jas had meegenomen. 

Gelukkig werd deze enkele dagen later weer 

keurig thuis bezorgd. 

 

Schoolschaaktoernooi 

Woensdag middag 7 november kwamen 16 

teams, elk met vijf spelers, van 7 basisscholen 

naar het HF Witte centrum in De Bilt voor het 

jaarlijkse schoolschaakkampioenschap. 

Winnaar werd evenals vorig jaar het eerste 

team van de Julianaschool. Zij wonnen al hun 

zeven wedstrijden en konden zowel een 

wisselbeker als een taart mee naar huis nemen. 

Tweede werd de Patioschool met 12 

matchpunten, derde de Groen van Prinsterer 

school I met 10 punten.  

Opvallend was dat de Groen van Prinsterer 

School met maar liefst vier teams mee deed, 

een meer dan de Julianaschool en de van 

Dijkschool. De Wereldwijsschool waar Thijs 

actief is deed met 2 teams mee. Overige 

deelnemende scholen waren de St. 

Michaelschool die vierde werd en de 

Montessorischool.  

 

 

Interne competitie  

Na 9 ronden worden de eerste zes plaatsen op 

de ranglijst ingenomen door spelers van 

DBC1, de volgende 5 door spelers van DBC2. 

Ben, die vorig seizoen een opvallend matige 

seizoensstart had, is nu weer als vanouds op 

stoom en staat bovenaan. De andere spelers 

zullen vaker moeten komen om het Ben 

moeilijk te maken! 

 

Bekercompetitie  

De 1
e
 ronde van het bekertoernooi werd 

gespeeld op twee avonden om zo veel mogelijk 

leden de kans te geven om deel te nemen. Deze 

formule werkte! De volgende spelers hebben 

zich geplaatst voor de op 15 februari te spelen 

2
e
 ronde: Thijs Dam, Onno Kooy, Ben van der 

Laan, Dirk-Jan van Speybroeck, Frank 

Dujardin, Henri van Duyl, Joop Faber, Jonas 

Schuitemaker en Boudewijn van Maanen. 

Henk Kuyer en Ron Smit spelen nog een 

wedstrijd voor een plek in de 2
e
 ronde. De 

loting vindt op 15 februari plaats.  

 

Goede start externe competitie senioren 

DBC1 is het seizoen goed begonnen met twee 

overwinningen. DBC1 won eerst met 4.5-3.5 

van Hoogland al ging dat niet eenvoudig. 

DBC1 kwam zelfs met 3.5-1.5 achter te staan. 

Tegen de Rode Loper werd het 5-3 voor DBC. 

DBC2 had een relatief eenvoudige 1
e
 ronde, 

met een 5-3 overwinning tegen Ons 

Genoegen2. Vorig jaar verloren we deze match 

dus dat geeft hoop.  

De eerste wedstrijd van DBC3 is vervallen 

omdat Utrecht 5 zich heeft teruggetrokken uit 

de competitie.  

 

Nieuwe leden  

We kunnen alweer drie nieuwe jeugdleden 

verwelkomen: Arvin Oslati , Rutger Beekman 

en Dylan van Zon. Veel plezier gewenst bij 

DBC! Een tijdelijke terugkeer is er van het 

vroegere jeugdlid Vincent de Bruijn. Hij woont 

weer enkele maanden in Bilthoven en speelt 

zolang bij ons mee. Welkom!  

 

 

 

 

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.  


