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Externe teams winnen tot nu toe bijna alles  
Het begin van het seizoen verliep een beetje in mineur vanwege het ledenverlies en het afgelasten van 

ons grote schaaktoernooi. Inmiddels is dat echter weer voltooid verleden tijd en draait het seizoen op 

volle toeren. Het gaat zelfs heel goed: de externe teams winnen vrijwel alles en ook de toernooien 

verlopen goed. Alleen de opkomst bij de senioren zou een beetje hoger mogen zijn. De junioren 

zorgen echter wel voor een gezellige drukte en het trainen met het trainingsprogramma Chessity 

verloopt goed.  

Het schoolschaaktoernooi kende een recordopkomst van maar liefst 22 teams. Er waren zodoende 

ruim 100 kinderen aanwezig die zich onder leiding van Ben, Dirk, Frank, Henri, Jan, Joop, Kees, 

Onno, Ron en Thijs uitstekend vermaakt hebben. Frank Diepstraten als niet DBC’er heeft ons voor de 

tweede keer bijgestaan door ook als begeleider en arbiter op te treden. 

Dit toernooi bewijst maar weer eens dat er meer wordt geschaakt in onze gemeente dan we vaak 

denken.  

 

Bart van Tooren 

 

 
Contributie 
Nog niet iedereen heeft de contributie betaald. 

Let op: na 1 januari dien je € 5 extra te betalen.  

Contributie 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. 

 

Snelschaakkampioenchap DBC oftewel toen 

Eric 50 werd 
Er waren 13 spelers aanwezig bij ons 

traditionele snelschaakkampioenschap. Met 

een bedenktijd van 10 minuten pppp was het 

tevens een mooie oefening voor het 

snelschaaakkampioenschap voor clubteams 

(zie onder). Na 7 ronden was het toernooi 

beslist en stond Thijs Dam bovenaan met 6.5 

uit 7. Ron werd 2
e
 met 6 uit 7; Onno 3

e
 met 4.5 

uit 7. Eric eindigde in de onderste gelederen 

maar dat kwam omdat Eric daags erna 50 werd 

en niet alleen iedereen op consumpties 

trakteerde maar ook heel vrijgevig op stukken.  

 

Snelschaakkampioenschap SGS voor 

clubteams  

Zaterdag 9 november was weer het jaarlijkse 

snelschaakkampioenschap voor teams van de 

SGS. DBC speelde in de 2
e
 groep met 1 team 

bestaande uit Ron, Bart, Frank, Nolan, Henri 

en Joop. Het was zoals elk jaar een gezellige 

dag en de thuisblijvers hadden weer eens 

ongelijk. Het team werd uiteindelijk 10
e
 van de 

16 deelnemers. Toch waren we tevreden over 

onze prestaties. De laatste ronde speelden we 

zelfs aan de hoogste tafel tegen de uiteindelijke 

kampioen Ons Genoegen. De gehele dag werd 

er regelmatig gescoord. Ron was aan bord 1 de 

kop van jut en met een half punt uit 9 partijen 

is het een wonder dat zijn humeur er niet onder 

leed. Alle andere spelers scoorden regelmatig 

hun puntjes. Bart was aan bord 2 met 6 uit 9 

topscorer van het team.  



Interne competitie 

Inmiddels zijn alweer 7 ronden van de interne 

competitie gespeeld. Geleidelijk aan kruipen 

de sterkste spelers van de club weer naar boven 

maar vooralsnog gaat de zeer sterk spelende 

Rein Escher aan de leiding. Thijs Dam en Ben 

van der Laan zijn hun inhaalrace begonnen.  

 

Bekercompetitie 
Op 15 november was de 1

e
 ronde van het 

bekertoernooi. Helaas waren er maar 13 

deelnemers ondanks een oproep per mail aan 

iedereen om toch vooral te komen. De loting 

kende als verrassend resultaat dat 

titelkandidaten Thijs en Henk het al gelijk 

tegen op moesten nemen. Na 1-1 ligt Thijs er 

na loting nu al uit. De verdere uitslagen: Henri 

- Rein 0-2; Boudewijn – Joop ½ -1½; Nolan – 

Patrick 0-2; Bart – Frank 0-2; Ron –Jan 2-0; 

Onno had een bye. Na loting onder de 

verliezers om tot 8 kwartfinalisten te komen 

gaat ook Boudewijn door na de 2
e
 ronde.  

 

Schoolschaakkampioenschap  
Bij het kampioenschap schaken voor 

basisscholen in de gemeente De Bilt is de 

Julianaschool voor de vijfde 

achtereenvolgende keer eerste geworden. 

Montessorischool 1 kwam op de tweede plaats, 

Van Dijckschool 2 en 3 werden respectievelijk 

3
e
 en 4

e
 en Wereldkidz Kievit 2 eindigde op de 

5
e
 plaats. Het kampioenschap werd 

gesubsidieerd door het Fonds Sportbevordering 

De Bilt.  

 

Mutaties ledenbestand 

Robert Prinsze heeft helaas bedankt als lid.  

 

Winst bij externe competitie  

DBC 1 heeft de eerste twee competitieronden 

gewonnen en DBC2 zelfs al drie. Het gaat dus 

verbluffend goed, al zijn het soms benauwde 

overwinningen. In DBC1 is Paul de held door 

twee moeizame maar fraaie winstpartijen te 

laten noteren. Ron is overigens met eveneens 2 

uit 2 even goed bezig. Bij DBC2 is het vooral 

Rein Escher die opvalt: met 3 uit 3 is hij nog 

ongeslagen. Het team heeft duidelijk 

afgerekend met de slechte traditie om de eerste 

ronden al tegen overbodige verliespunten aan 

te lopen. De verandering van teamleider doet 

wonderen! 

 

Externe competitie jeugd 

Ook de jeugd heeft inmiddels de 1
e
 ronde er op 

zitten. Het D-team verloor helaas maar het C-

team boekte al een keurige overwinning.  

  

Open Kampioenschap jeugd  

De 7 ronden open jeugdschaak kampioenschap 

De Bilt Bilthoven zijn tot de laatste ronde aan 

toe spannend geweest. Omdat Simon en Timon 

gelijk eindigden gaven de weerstandspunten de 

doorslag. Zo werd met 1 punt verschil Timon 

Crouzen de open jeugdkampioen. 

 

Open snelschaakkampioenschap op 10 

januari.  

Hulp bij de organisatie van dit toernooi is altijd 

welkom. Graag een berichtje aan Jan van 

Lopik (janbilthoven@gmail.com).  

 
 

 

Programma t/m eind januari  
Vr 6-dec Snelschaak- of rapidschaakavond.  Jeugd extern Vegtlust D2 –DBC D1 

Ma 9-dec TRIO 1 - DBC 2  

Vr 13-dec IC ronde 9   

Vr 20-dec IC ronde 10   

Januari 
Vr 3 jan Het gebouw is dicht.   

vr  10-jan Open Snelschaakkampioenschap De Bilt/Bilthoven (Colenbergzaal) 

vr 17 jan IC ronde 11  DBC 2 - Moira Domtoren 4     

vr 24-jan IC ronde 12 DBC 1 - Utrecht 3     Jeugd extern Moria Domtoren C1 – DBC C1 

  Jeugd extern DBC D1 – Moria Domtoren D3 

Vr 31 jan  Het H.F. Witte Centrum is voor DBC niet beschikbaar. Er wordt niet geschaakt. 

 

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.  


