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Open kampioenschap afgelast  
Het seizoen kende met het afgelasten van het Open Schaakkampioenschap 900 jaar de Bilt een 

treurige start. Kort voor aanvang waren er nog slechts 25 aanmeldingen en dat was lang niet 

voldoende voor het toernooi dat we voor ogen hadden. Ook zou een dergelijk aantal deelnemers 

allerlei financiële en inhoudelijke complicaties met zich meebrengen. Er bleef geen andere 

mogelijkheid dan afgelasting. Ook gezien de enorme hoeveelheid tijd die in de voorbereiding was 

gestoken was dat een zeer spijtig besluit. 

Helaas was er meer slecht nieuws. Ook deze zomer zegden nog een aantal leden hun lidmaatschap op 

waardoor we tot onder de 40 leden gezakt zijn. Bijkomend gevolg is dat we dit jaar bij de senioren nog 

slechts twee externe teams op kunnen stellen.   

Gelukkig waren salamitoernooi en ledenvergadering plus snelschaken na afloop gezellig als vanouds. 

Iedereen een mooi schaakseizoen gewenst! 

 

Bart van Tooren 

 

 
Betaling contributie 

Graag de contributie voor dit seizen zo snel 

mogelijk overmaken op giro 1342015 ten name 

van schaakvereniging de Biltse Combinatie te 

Bilthoven. De contributie bedraagt € 130 voor 

senioren en 70 voor junioren. Bij betaling na 1 

januari € 5 extra.  

 

Ledenvergadering  
Tijdens de ledenvergadering werd o.a. 

gesproken over het speeltempo gedurende het 

komende seizoen, zie onder ledenvergadering 

SGS, en over het afgelasten van het Open 

kampioenschap. Joop Faber trad af als 

secretaris en werd opgevolgd door Jan van 

Lopik. Joop blijft nog wel webmaster. Joop 

werd uiteraard bedankt voor zijn enorme inzet 

gedurende de afgelopen jaren.  

Tijdens de vergadering is ook, o.a. door het 

ophalen van herinneringen, afscheid genomen 

van Cor Vroom. Cor was lid geweest van DBC 

vanaf 1969. 

 

 

Salami- en knakworstentoernooi 

Het schaakseizoen opende 6 september voor de 

junioren en senioren met het traditionele 

toernooi. Twaalf senioren streden in 6 ronden 

om de salamiworsten. Paul van der Klein werd 

eerste met 5 uit 6, Thijs werd met 4.5 uit 6 (uit 

5 eigenlijk daar Thijs de 1
e
 ronde afwezig was) 

tweede en Ron Smit derde met evenals Thijs 

4.5 punten. Bart van Tooren, Jan van Lopik, 

Rein Escher en Jesse van der Spek werden in 

deze volgorde gedeeld vierde met elk 3 uit 6.  

Ook bij de junioren waren er 12 deelnemers in 

de strijd om de knakworsten. Simon Beusen 

won het toernooi.  

 

Interne competitie 

Inmiddels is de eerste ronde van de interne 

competitie alweer gespeeld. Er werden 7 

partijen gespeeld. Is het een idee om af te 

spreken dat bijv. op elke 1
e
 vrijdag van de 

maand alle leden er zijn voor de competitie? 

 

 

 



Externe competitie: 2 teams bij de senioren  

Inde inleiding werd al gememoreerd dat DBC 

dit jaar met twee seniorenteams zal spelen. 

Kort samengevat: beide teams bestaan uit 9 

spelers en de voorlopige indeling is als volgt: 

DBC1:  1. Paul van der Klein; 2. Janton van 

Apeldoorn; 3. Thijs Dam; 4. Ben van der Laan; 

5. Henk Kuyer; 6. Dick Berkelaar; 7. Ron 

Smit; 8. Onno Kooy; 9. Bart van Tooren 

DBC2:  1. Eric Onwezen; 2. Jan van Lopik; 3. 

Frank Dujardin; 4. Rein Escher; 5. Boudewijn 

van Maanen; 6. Dirk van Kekem; 7. Henri van 

Duijl; 8. Nolan Wijenberg; 9. Jesse van der 

Spek. 

De speeldata voor de senioren zijn al bekend 

en zijn op de website te vinden onder het kopje 

van de twee teams. Ook de indeling van de 

teams is daar te vinden. 

 

Junioren ook 2 teams in externe competitie  

Bij jeugd zullen dit jaar evenals vorig seizoen 

twee teams in de strijd zijn: een C1 en een D1 

team. Voorlopige indeling: 

DBC C1: Simon Beusen, Timon Crouzen, 

Thijs Hosmar en Philippe van der Vleuten 

DBC  D1: Jort Grootendorst, Teun Kortekaas, 

Tibo van der Vleuten en Rafael Steenbeek. 

 
 

Ledenvergadering SGS 2 oktober 

Belangstellenden om mee te gaan naar deze 

vergadering in Loenen kunnen zich melden bij 

Bart. Op de agenda staat o.a. een verhoging 

van de afdracht aan de SGS en een wijziging 

van het speltempo bij de externe competitie. 

Dit laatste is ook van belang voor onze interne 

competitie. Het voorstel is om over te gaan op 

een Fischer-tempo. Dat betekent dat je er na 

elke zet enkele seconden bedenktijd bij krijgt. 

Er komen maar liefst 6 varianten in stemming. 

Als een dergelijk voorstel wordt overgenomen 

zullen we ook tijdens de interne competitie 

overgaan op zo’n tempo.  

 

Jeugd  
De training van de jeugd zal dit seizoen op 

proef gebruik gaan maken van het programma 

Chessity.  

 

Mutaties ledenbestand 
Het aantal leden bedraagt thans nog 38. Een 

ledenlijst zat bij de stukken voor de 

ledenvergadering. E zijn drie mutaties ten 

opzichte van deze lijst: Ruben de Bruijn, 

Jasper Stammes en Lauran Toussaint hebben 

alle drie helaas bedankt.  

 

 

 

Programma komende weken: 
Vrijdag 20 september:  1

e
 ronde interne competitie 

Vrijdag 27 september:  2
e
 ronde interne competitie 

Vrijdag 4 oktober:  3
e
 ronde interne competitie 

Vrijdag 11 oktober:  4
e
 ronde interne competitie, DBC 2 - Almkerk 1 

Donderdag 17 oktober:  Doorn- Driebergen - DBC 1 

Vrijdag 18 oktober:  Rapidschaakavond 

Vrijdag 25 oktober:  5
e
 ronde interne competitie  

Vrijdag 1 november:  Clubkampioenschap snelschaken  

Dinsdag 5 november:  Woerden 3 - DBC 2  

Vrijdag 8 november:  6
e
 ronde interne competitie,  DBC 1 - Baarn 1  

Zaterdag  9 november:  SGS-Snelschaakkampioenschap voor clubteams te Bunschoten  

Woensdag 13 november: Kampioenschap schaken basisscholen gemeente De Bilt  

 

 

 

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.  


