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Vakantie!  
Het seizoen zit er op. De strijd is gestreden, successen gevierd, wonden zijn gelikt. In dit 

Schaakpraatje de belangrijkste uitslagen van dit seizoen. De complete ranglijsten zijn te vinden op 

onze website en zullen ook als bijlage bij de eind augustus te verschijnen agenda voor de 

ledenvergadering op 13 september worden gevoegd.  

Het seizoen is echter nog niet voor iedereen voorbij. De voorbereidingen voor het grote 

schaaktoernooi op 14 september zijn al in volle gang. Het grootste schaaktoernooi in onze gemeente 

sinds 1976! We zoeken o.a. nog vrijwilligers om die dag te helpen. Als je nu al weet dat je graag 

meehelpt bij de organisatie meld je dan nu vast aan bij Joop Faber. 

Iedereen een heel goede zomer gewenst! 

 

Bart van Tooren 

 

 
Thijs Dam wint interne competitie  

In de op een na laatste ronde won Thijs van 

Onno en was daarmee onbereikbaar geworden 

voor de achtervolgers. Thijs, van harte 

gefeliciteerd. Onno, Henk en Ben werden resp. 

2, 3 en 4 waarmee de spelers van DBC1 

hebben gedaan wat ze moesten doen. Frank, 

Bart en Ron volgden op de plaatsen 5, 6 en 7.  

 

 

Simon Beusen jeugdkampioen  
Simon stond al langer aan de leiding en heeft 

die voorsprong ook niet meer uit handen 

gegeven. Gefeliciteerd met je kampioenschap! 

Philippe en Timon werden 2
e
 en 3

e
.  Robert, 

Jasper en Thijs 4, 5 en 6.  

 

Op 27 april kon de jeugd nog simultaan spelen 

tegen onze nieuwe koning en koningin, waarbij 

overigens sommigen de gelijkenis van dit duo 

met Onno Kooy en Martijn Faber opviel. 

Koning en koningin verloren twee partijen, er 

waren 13 remises en 9 partijen werden door het 

koningspaar gewonnen. 

 

 

Loting winnaar van bekercompetitie  

Ja, inderdaad, de loting was de grote winnaar 

van het bekeren. Nadat de twee halve finales in 

1-1 eindigden werd er geloot en dat was 

wederom het geval na 2-2 in de finale.   

In de halve finale eindigden alle partijen in 

remise. In de loting was Henk Kuyer 

gelukkiger dan Onno Kooy en Ron Smit zag de 

goede prestatie tegen Thijs Dam eveneens 

beloond met winst bij de loting. In de finale 

wonnen Henk en Ron eerst beide met zwart, 

waarna ook 2 x vluggeren steeds een 

overwinning voor de zwartspeler opleverde.  

Ron won vervolgens bij loting. Misschien is 

het een idee om volgend seizoen na  de 

kwartfinales gelijk te loten? 

Hoewel: Ron kwam zonder te spelen na loting 

door de 1
e
 twee ronden heen, en won alleen in 

de kwartfinale. Misschien nog beter om gelijk 

tijdens de ledenvergadering te loten?  

Dat laat overigens onverlet dat Ron met gelijke 

spelen tegen Thijs en Henk een prima prestatie 

leverde! 

 

 

 



DBC1 degradeert  

DBC1 kon degradatie niet meer ontlopen, 

vooral ook om dat er maar liefst 4 teams 

degraderen uit de overgangsklasse. Het team 

werd 8
e
. Hopelijk kunnen we volgend jaar 

weer een promotie vieren. Paul van der Klein 

werd overigens topscorer met de uitstekende 

prestatie van 7.5 uit 9. 

DBC2 eindigde als vierde, waarbij Jan van 

Lopik topscorer werd met 7 uit 7.  

DBC3 eindigde eveneens als vierde. Cees 

Floor was hier de topscorer met 5.5 uit 7.  

 

Julianaschool in landelijke eindstrijd 
Het team van de Julianaschool deed op 18 mei 

mee aan de landelijke eindstrijd  voor 

schooolteams in Leiderdorp. Dat toernooi 

bereiken was een hele prestatie, ter plekke 

bleek soms heel hardhandig dat er jeugd in 

Nederland is die nog net wat verder is met het 

schaken. Het maakt de prestatie er niet minder 

om.  

 

Open Schaakkampioenschap 900 jaar de 

Bilt 

Zoals gezegd zijn de voorbereidingen in volle 

gang. Vanaf ca half juli zal aanmelding 

mogelijk zijn. Alle informatie over het 

toernooi komt op de website te staan. Half juli 

zal per mail ook een flyer over het toernooi 

verstuurd worden. Nadere informatie is bij het 

organisatiecomité, bestaande uit Joop, Onno en 

Bart, verkrijgbaar 

Essentie: het toernooi vindt plaats op 14 

september in de zaalruimte van Sportvisserij 

Nederland. Het is een rapid toernooi met 

indeling volgens Zwitsers systeem. Er wordt 

gespeeld in 3 groepen. Het toernooi is bedoeld 

voor de huis- en clubschaker van de zes kernen 

van de gemeente De Bilt, de sterkste schakers 

uit de regio van de SGS, maar ook schakers 

van verre zijn van harte welkom. Er is een fors 

prijzengeld (hoofdprijs € 600) maar er zijn ook 

prijzen in natura. Het inschrijfgeld is 20 euro 

inclusief een lunch. 

 

Mutaties ledenbestand 

Vincent de Bruijn, Arie de Feyter, Cor Vroom 

en Sjors Verhaar beëindigen om uiteenlopende 

redenen helaas hun lidmaatschap van DBC.  

Als nieuw lid kunnen we Louran Toussaint 

verwelkomen. Louran heeft de laatste weken 

ook al meegespeeld bij DBC. Veel plezier bij 

DBC! 

 

Cor Vroom bedankt als lid  
Het is dus met spijt dat we moeten melden dat 

ook Cor Vroom heeft bedankt als lid. Zijn 

gezondheid liet het schaken niet meer toe. Cor 

werd al in 1969 lid van DBC en heeft 

gedurende deze 44 jaar meerdere 

bestuursfuncties bekleed en was vooral een 

heel prettige en gedurende vele jaren vrijwel 

altijd aanwezige schaker. Natuurlijk laten we 

Cor niet zomaar gaan. Na de zomer zullen we 

hem vragen nog eenmaal aanwezig te zijn.  

 

Schaakspellen 
Zou iedereen die nog schaakspellen van DBC 

thuis heeft liggen dit met spoed kunnen melden 

bij Ron Smit of Joop Faber. Dit met het oog op 

het toernooi van 14 september. 

 

 

 

 

Programma begin komend seizoen: 
6 september: opening seizoen met zowel voor senioren als junioren een toernooitje 

13 september: Ledenvergadering 

Zaterdag 14 september: Open schaakkampioenschap 900 jaar De Bilt 

20 september: 1
e
 ronde interne competitie 

 

 

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.  


