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Het Schaakpraatje 23 
 

Schaakseizoen weer volledig op stoom  
Januari was voor de schakers een beetje ongelukkige maand omdat onze zaal zowel 4 als 25 januari 

niet beschikbaar was. Voeg daarbij dat op 11 januari het traditionele snelschaakkampioenschap was en 

op 18 januari maar liefst 4 teams extern speelden dan is duidelijk dat de interne competitie dit jaar nog 

niet heel veel voorstelde. 

Uw redacteur had dus alle tijd voor het Schaakpraatje. Maar ja, je maakt het , legt het even weg, en 

voor je het weet zijn we weer een paar week verder. Maar nu dan toch Schaakpraatje 23.  

Dat het snelschaakkampioenschap qua sfeer zeer geslaagd was en de opkomst mager is inmiddels oud 

nieuws. Wel nieuws is dat onlangs de tweede ronde van het bekertoernooi werd gespeeld.  

Ook is het goed te melden dat er volop wordt gewerkt aan 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. Het is echter nog spannend of het doorgang kan vinden want 

daarvoor is een flinke portie subsidie nodig. En die is nog lang niet binnen. Suggesties zijn welkom! 

We hopen uiterlijk 1 april de knoop door te kunnen hakken of het wel of niet door kan gaan. 

 

Bart van Tooren 

 

 
 Open Snelschaakkampioenschap  

Lucas Boutens wint OK snelschaken  

Het open kampioenschap was dit jaar heel 

sterk bezet maar tegelijk kende het OK met 

slechts 38 deelnemers een wel zeer magere 

opkomst. Dat laat onverlet dat het een 

uitstekend toernooi was. Lucas Boutens 

eindigde in de hoofdgroep gelijk met Peter 

Lombaers, beide behaalden 5 uit 7, maar Lucas 

werd eerste dankzij het onderling resultaat. 

Derde werd Jan Willem van de Griendt, 

gedeeld 4 en 5 werden Demre Kerigan en 

Gerben Veltkamp. Eerdere winnaars als 

Xander Wemmers en Jan Jaap Jansse 

eindigden 'slechts' als 7e en 8e in deze poule.  

In groep 2 dienden Manuel Smit en Dick 

Berkelaar de eer hoog te houden voor DBC 

maar zij eindigden beide in de achterhoede. 

Winnaar werd hier Ed van Eeden, voor 

Marijke Kok. In groep 3 won W. van de 

Klooster, Ben van der Laan en Onno Kooy 

eindigden hier samen met B. Wallace op de 

gedeelde 2e plaats. Formeel werd Ben hier 2e, 

Onno 4e. In groep 4 behaalde Ron Smit de 3e 

plaats en de enige DBC-winnaar was Nolan 

Wijenberg in de 5e en laatste groep.  

Er waren slechts 14 leden van DBC en dat had 

toch eigenlijk wel het dubbele mogen zijn. 

 

Interne competitie  
Na 14 ronden gaat Dick Berkelaar aan kop en 

staat Ben van der Laan tweede. In feite ligt de 

strijd echter nog geheel open. 

Jammer is dat enkele jeugdspelers die het vorig 

jaar heel goed deden dit jaar nog slechts enkele 

partijen voor de interne competitie hebben 

gespeeld, en zodoende niet bij de eerste 20 op 

de ranglijst te vinden zijn. Kom op, dat kan 

beter!  

 

Nieuwe leden  

Bij de jeugd kunnen we Hugo Post als nieuw 

lid verwelkomen. Hopelijk heb je een 

plezierige tijd bij DBC!  



Bekercompetitie  

De 2
e
 ronde was op vrijdag 15 februari. 

Uitslagen: Speybroeck - v Duijl 1,5 - 0,5; 

Kooy - Schuitemaker 2 – 0; vd Laan - Dujardin 

1,5 - 0,5; Kuyer - Faber 2 – 0; Dam - v Maanen 

uitgesteld. 

Om tot 8 spelers in de kwartfinale te komen 

schijnen enkele verliezers door loting nog mee 

te kunnen doen. Volgens het rooster is de halve 

finale op 5 april. Wanneer die kwartfinales zijn 

is onduidelijk daar de wedstrijdleider om 

moeilijke vragen te voorkomen naar Tsjechië 

is vertrokken. 

 

Tegenvallers bij externe competitie senioren  

DBC1 leed in december een pijnlijk verlies 

tegen Zeist 1: 5.5-2.5 en verloor in januari met 

dezelfde cijfers van Moira-Domtoren. DBC1 

staat in de poule nog steeds op de gedeelde 4
e
 

plaats maar overtuigend is dat niet. Paul van 

der Klein en Dick Berkelaar zijn tot nu toe de 

topscorers met elke 3.5 uit 5.  

DBC2 scoorde inmiddels al vijf verliespunten 

en is als middenmoter kansloos voor de titel. 

Allen Jan van Lopik gaat met 4 uit 4 als een 

speer.  

  

DBC3 heeft het moeilijk. Teamleider Joop 

Faber heeft erg veel moeite om steeds weer een 

compleet team op de been te brengen. Toch 

doet het team het echter niet slecht. Tot nu toe 

heeft het team een 50% score weten te behalen. 

Niet voldoende om te promoveren maar 

genoeg voor een plek in de middenmoot.  

Kees Floor is hier de man in vorm met 3.5 uit 

4. 

 

Bekercompetitie SGS 
DBC leed op 25 januari in de 2

e
 ronde van de 

SGS bekercompetitie een nederlaag tegen 

Vegtlust. Paul en Onno verloren, Manuel 

speelde gelijk en alleen Ben won zijn partij. 

Komende vrijdag mag DBC1 het in de externe 

competitie opnieuw proberen tegen Vegtlust. 

 

Jeugd 
Bij de interne competitie van de jeugd gaat 

Simon Beusen aan de leiding maar Robert 

Prinsze en Philippe van der Vleuten volgen op 

de voet.  

DBC heeft dit jaar twee jeugdteams in de 

strijd. Het team DBCC1 speelde tot nu toe drie 

wedstrijden waarbij de 2 keer werd gewonnen 

en 1 keer gelijk werd gespeeld. Van tevoren 

werd gedacht dat het team wel erg moeilijk zou 

krijgen. Des te knapper het resultaat. Bij 

DBCD1 gaat het al niet minder. Beide 

wedstrijden werden gewonnen. Daar kunnen 

de senioren nog wat leren!  

Bij de SGS-kampioenschappen voor de jeugd 

behaalde Thijn Grootendorst met 5 uit 7 een 

mooie 3
e
 plaats in de G-categorie (spelers 

geboren in 2005). Ook broer Jort deed het met 

4 uit 7 prima.  
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Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Website: www.dbcschaak.nl 
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