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Open kampioenschap op 14 september gaat door  
Heel bijzonder is het om te kunnen melden dat het op 14 september te houden Open 

Schaakkampioenschap van de Bilt en Bilthoven zeker door gaat. Het zal gespeeld worden in het kader 

van de viering van 900 jaar De Bilt. De benodigde hoeveelheid subsidie leek onoverkomelijk maar het 

is toch gelukt. Wel wordt het een eendaags toernooi en niet tweedaags zoals eerder het plan was. We 

zijn erg blij met de gratis zaal bij Sportvisserij Nederland aan de Leijense Weg 115. Ook de FSB 

(Fonds Sportbevordering De Bilt) en de stichting 900 jaar de Bilt deden beide een forse duit in het 

zakje. Daarnaast zijn we erg dankbaar voor financiële support van o.a. autobedrijf de Rooij, 

Reggefiber en Eijken optiek. Heel veel dank! We zijn er financieel nog niet helemaal maar hebben er 

nu alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. 

We hopen tijdens dit toernooi op 100 deelnemers. Er zal een fors prijzengeld zijn. Het speeltempo zal 

waarschijnlijk ca 25 minuten per partij per persoon worden. We rekenen op de regionale topschakers 

maar ook voor de mindere goden zal deelname aantrekkelijk zijn. Het zal het eerste grote 

schaaktoernooi in de gemeente zijn sinds 1976! 

Volg de verdere berichtgeving! 

 

In de schaakcompetities beginnen de ontknopingen te naderen, maar er is nog nergens iets beslist. 

Intern zijn er zowel bij de senioren als bij de jeugd nog diverse kanshebbers. Bij de bekercompetitie 

zijn we toe aan de halve finales. In de externe competitie is het vooral voor DBC1 nog spannend.  

De jeugdteams zijn klaar met de externe competitie en hebben het erg goed gedaan. 

 

Bart van Tooren 

 

 
Interne competitie senioren 
Het is aan de top momenteel een beetje 

stuivertje wisselen. Na 24 ronden gaat Thijs 

aan de leiding, gevolgd door Ben en Onno. 

Henk Kuyer staat nu vierde. Het zal tussen 

deze vier spelers gaan, de overige kandidaten 

lijken te veel achterstand te hebben opgelopen. 

We krijgen nog een spannend slot van de 

competitie. 

 

Externe competitie zorgelijk voor DBC1  
In het vorige Schaakpraatje kon nog gemeld 

worden dat DBC1 gedeeld vierde stond maar 

inmiddels is DBC1 gezakt naar een achtste 

plaats. In de laatste ronde tegen Utrecht3 is 

winst noodzakelijk om degradatie te ontlopen. 

Uit de stand is op te maken dat veel teams in 

deze poule elkaar weinig ontlopen maar aan 

deze constatering heeft DBC voorlopig weinig.  

DBC2 speelt zeer wisselend. Zo werd er recent 

gewonnen van nummer 1 in de poule maar 

verloren van een degradatiekandidaat. Het 

eindresultaat zal met nog 1 wedstrijd te gaan 

waarschijnlijk een vierde plaats zijn. Helaas 

verhinderen deze sterk wisselende resultaten al 

jaren een promotie. 

DBC3 staat momenteel zesde in de poule. 

Jammer dat promotie naar de 2
e
 klas er niet in 

zit maar het team draait in ieder geval wel 

keurig mee in de poule. Ook DBC3 deed het 

beter tegen de koplopers dan tegen de clubs uit 

de onderste regionen. Rare gewoonte bij DBC. 



Bekercompetitie  

De kwartfinale was op 6 april. Na allerlei 

ingewikkelde toestanden inclusief loting waren 

er acht kwartfinalisten. Jammer genoeg kon 

Dirk-Jan van Speybroeck niet aanwezig zijn 

waardoor nog slechts drie van de vier partijen 

gespeeld konden worden. Thijs won na 1-1 en 

loting van Henri, Henk won op dezelfde wijze 

van Ben en Ron won met 2-0 van Joop. Onno 

gaat ook door omdat Dirk-Jan geen kans ziet 

de partijen nog tijdig te spelen. De halve 

finales staan gepland voor 3 mei.  

 

Jeugd 
Bij de interne competitie van de jeugd gaat 

Simon al enige tijd aan de leiding maar 

Philippe, Timon en Robert volgen nog steeds 

op de voet.  

DBC C1 is in de poule van de externe 

competitie keurig derde geworden van de zes 

deelnemers. Na de promotie van vorig seizoen 

werd een moeilijk seizoen voorspeld maar dat 

viel alleszins mee. Een mooi succes voor 

Jasper, Robert, Timon en Simon. 

DBC D1 behaalde zelfs een tweede plaats in 

hun poule. Met iets meer bordpunten had het 

zelfs een eerste plaats kunnen zijn. Een heel 

mooi resultaat voor Jort, Philippe, Thijs en 

Teun. 

 

Koning en koningin 
Vrijdag 26 april kan de jeugd spelen tegen de 

toekomstige koning en koningin. Een 

buitenkansje! Komt allen, bij voorkeur oranje 

gekleed. 

  

Julianaschool naar landelijke eindstrijd 
Dat de jeugd dit seizoen goed op dreef is blijkt 

ook uit de resultaten van het team van de 

Julianaschool bij de schoolcompetities. Eerder 

al won de Julianaschool het jaarlijkse toernooi 

in de gemeente Bilthoven, onlangs werd in het 

regionale eindtoernooi de Julianaschool keurig 

vijfde. Daardoor mag het team nu naar de 

landelijke eindstrijd op 18 mei in Leiderdorp. 

Het team bestaat uit Tibo van Vleuten, Rafael 

Steenbeek, Jort Grootendorst, Philippe van 

Vleuten en Thijs Hosmar. Inderdaad, dat zijn 

allemaal leden van DBC… 

 

Nieuwe leden  

Bij de junioren kunnen we Rafael Steenbeek 

als nieuw lid verwelkomen. Hopelijk heb je 

een plezierige tijd bij DBC!  

 

Cursus Schaaktrainer 2 

De KNSB start binnenkort in Amersfoort deze 

op 7 avonden te houden cursus. Meer 

informatie bij Bart van Tooren. 

 

Beterschap gewenst! 
Gerrit Elberse kwakkelt na twee heupoperaties 

nog wat maar herstel is nu gaande. Gerrit, een 

spoedig herstel gewenst! 
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