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Open snelschaakkampioenschap gezellig als altijd  
De eerste activiteit in dit nieuwe jaar was zoals altijd het open snelschaakkampioenschap. Dit toernooi 

was er al in het seizoen 1969/1970, het eerste seizoen na de fusie waarbij het huidige DBC ontstond. 

Misschien is het wel de enige traditie van DBC die al zo lang stand houdt! Natuurlijk waren er veel 

bekenden maar opvallend was vooral de afwezigheid van een aantal spelers van buiten die er eigenlijk 

elk jaar wel bij zijn. Hier ligt een opgave voor komend jaar. Gelukkig was het toernooi wel gezellig en 

geslaagd als altijd.  

De komende weken zijn er weer veel externe wedstrijden. Iedereen veel succes gewenst! 

Speciale aandacht vraag ik ook voor de ontboezemingen van Jan van Lopik in dit Schaakpraatje. 

 

Bart van Tooren 

 
Jan Jaap Janse wint open 

snelschaaktoernooi  
Het traditionele open snelschaakkampioen-

schap van DBC telde dit jaar 32 deelnemers 

waaronder 19 niet-DBC'ers. Er werd in 4 

groepen van 8 spelers gespeeld. Winnaar in de 

hoofdgroep werd Jan Jaap Janse die Jesper 

Nederlof nipt voor bleef. Gilbert Vrancken, 

Mitchel Wallace en Simon Kronemeyer 

werden resp. 3, 4 en 5. Paul van der Klein, de 

enige DBC-er in de hoofdgroep, eindigde als 

7e. In groep B was Elmer van Veenendaal de 

winnaar, gevolgd door Jonny de Kraker. Bart 

van Tooren, Eric Onwezen en Dick Berkelaar 

eindigden op de plaatsen 5 tot en met 7. Groep 

C telde maar liefst 5 leden van DBC. Hier 

werd Onno Kooy de winnaar, gevolgd door 

Ron Smit. In groep D won ons vroegere lid 

Egbert van Vulpen, en werd Jesse van der 

Spek met eveneens 6 punten knap 2
e
.  

Met dank aan o.a. Henri van Duyl en 

Boudewijn van Maanen voor de hulp bij de 

organisatie. 

 

Snelschaakkampioenschap van de jeugd  
Ook de jeugd speelde op 10 januari een 

snelschaaktoernooi.  12 deelnemers speelden 7 

ronden met 5 minuten per persoon per partij 

met als resultaat twee winnaars: Simon Beusen 

en Jort Grootendorst met ieder 6 punten. 

Omdat Simon onderling van Jort had 

gewonnen kon hij als eerste kiezen van de 

prijzentafel (cola glazen). De eerste 6 op de 

ranglijst waren: 1/2 - Simon en Jort met 6 

punten, 3 - Thijs met 5 en 4 t/m 6 - Tibo, 

Timon en Philippe met 4 punten. 

 

Winst bij externe competitie  

DBC 1 gaat na 5 competitieronden aan kop 

met 4 overwinningen en 1 gelijk spel. Het zijn 

vooral Ron Smit met 4 uit 4 en Janton van 

Apeldoorn en Paul van der Klein (4 ½ uit 5) 

die het team op sleeptouw nemen. In de laatste 

ronde tegen medekoploper Utrecht3 kwam 

Utrecht slechts met 6 schakers opdagen; de 

borden 1 en 2 bleven onbezet. Desondanks 

werd het slechts een krappe 5-3 overwinning.  

Ook DBC2 ging met drie overwinningen 

flitsend van start maar verloor in de vierde 

ronde. Met nog wedstrijden tegen de koplopers 

voor de boeg zijn er nog volop kansen maar 

wordt het tevens wel moeilijk. Rein Escher en 

Jan van Lopik zijn hier met resp. 3 uit 4 en 2 ½  

uit 4 de meest scorende spelers. 



Externe competitie jeugd 

De jeugdteams hebben beide inmiddels twee 

wedstrijden gespeeld. Bij beide teams valt er 

zowel een verlies- als een winstpartij te 

noteren. 

 

Interne competitie 
Na 11 ronden interne competitie gaat Rein 

Escher nog steeds aan de leiding. Behalve dat 

Rein sterk schaakt is hij ook vaak aanwezig. 

Deze combinatie maakt dat het moeilijk zal 

zijn om hem van de eerste plaats af te krijgen. 

Ron Smit en Thijs Dam volgen beide op korte 

afstand; de rest ligt al veel verder achter.  

 

Bekertoernooi SGS 
DBC diende het op 14 december in de 1

e
 ronde 

gelijk op te nemen tegen 1 van de 

titelkandidaten, En Passant. Het werd in 

Bunschoten geen gemakkelijke avond daar En 

Passant de wedstrijd zwaar opnam en enkele 

kanonnen inzette, waaronder Richard Vedder.  

Thijs was uiteindelijk de enige die een half 

puntje wist te scoren; Ben, Dick en Onno 

legden het af. Volgend jaar hopelijk een 

gunstiger loting.  

 

Let op: vrijdag 31 januari  
Anders dan eerder vermeld is deze avond een 

gewone speelavond. DBC2 speelt deze avond 

thuis (supporters welkom!) en ook is er de 13
e
 

ronde van de interne competitie. Rein Escher 

speelt deze avond met DBC2 mee dus dat is 

een ideale kans voor een deel van de 

achtervolgers om op hem in te lopen.  

 

 

Bekercompetitie 

De 2
e
 ronde is op vrijdag 7 februari. 

 

Vacatures 
Na dit seizoen komen in het bestuur van DBC 

de posities van voorzitter, extern wedstrijd-

leider en materiaalcommissaris vacant. Ook 

wordt een nieuwe redacteur van het 

Schaakpraatje gezocht. Denk er vast eens over 

na of een van deze functies je wat zou lijken!  

 

100 dagen secretaris 
Ik kan nu terugkijken op de eerste 100 dagen 

secretaris van onze club. Ik nam het over van 

Joop Faber. Het is moeilijk om zijn gedegen 

manier van bijhouden van alle zaken te 

evenaren. Tot nu toe valt het me op dat ik veel 

computerwerk doe voor de club. Zo is er een 

nieuw systeem om de ledenadministratie bij te 

werken. Dus dan ga je in de weer met pass-

words en niet werkende links. Het declareren 

van geld voor de Upas heeft me denk ik wel 10 

uur gekost. Maar het is wel gelukt. En dat is 

gelijk het leuke van secretaris zijn. Bij alles 

wat je doet help je de club een beetje en dat 

geeft een goed gevoel. Ik vond eerst dat ik er te 

weinig tijd voor had. Maar als het moet dan 

kun je alles: onder druk wordt alles vloeibaar. 

Verder merk ik dat ik een nog iets grotere 

drang voel om te komen schaken. Als 

bestuurslid moet je toch het goede voorbeeld 

laten zien. Ik hoop dat we genoeg vervanging 

van de aftredende bestuursleden kunnen 

vinden zodat ons kluppie kan blijven bestaan. 

Jan van Lopik 

 

 

 

Programma t/m eind maart  
vr 31 jan: IC ronde 13, DBC 2 - Moira Domtoren 4  

Februari  
vr 7 feb: IC ronde 14, 2e Ronde DBC-Bekercompetitie  

di 11 feb: Rivierenland 2 - DBC 1  

vr 14 feb: IC ronde 15; DBC 2 - De Rode Loper 3; Jeugd extern Vegtlust D1 - DBC D1  

vr 21 feb: IC ronde 16  

vr 28 feb: IC ronde17 Jeugd extern Vegtlust C1 – DBC C1  

Maart  

vr 7 mrt: IC ronde 18  

wo 12 mrt: De Damrakkers 1 - DBC 2  

vr 14 mrt: IC ronde 19, Jeugd extern DBC D1 – Moria Domtoren D2  

vr 21 mrt: IC ronde 20, DBC 1 - Barneveld 1 

vr 28 mrt: IC ronde 21 Kwartfinale DBC-bekercompetitie, Jeugd extern DBC C1 – En Passant C1 

 

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.  


