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DBC gaat bijzondere ontwikkelingen tegemoet  
Binnenkort overleggen de besturen van de schaakclubs Zeist en DBC over samenwerking. De plannen 

(zie onder) klinken aantrekkelijk maar uiteindelijk beslist uiteraard de ledenvergadering of ze al dan 

niet doorgaan. Uitvoering betekent wel dat we voor bijzondere activiteiten zoals toernooien af en toe 

in Zeist zullen spelen. Omgekeerd zullen we in onze speelzaal ook af en toe spelers van Zeist zien.  

Het is lastig te voorspellen hoe het zal bevallen. Zeker is dat zonder deze samenwerking enkele 

onderdelen van onze clubactiviteiten slechts met moeite nog doorgang kunnen vinden. 

 

Verder naderen alle competities hun ontknoping en is er her er der nog veel spanning. DBC1 maakt 

een goede kans te promoveren. De jeugd doet het opvallend goed: voor de tweede maal op rij gaat het 

schaakteam van de Julianaschool (met uitsluitend DBC-leden) naar de landelijke finale voor 

schoolteams. Ook de toekomstige generatie stroomt al binnen: de laatste maanden waren er vijf 

nieuwe jeugdleden. 

 

Bart van Tooren 

 
 

Samenwerking met Zeist  
(van een onzer verslaggevers)  
Er is overleg op gang gekomen over 

samenwerking tussen Zeist en DBC. Naar 

verluidt zijn er al vergaande plannen: 

• Gezamenlijk het Open kampioenschap in 

augustus /september organiseren.  

• Gezamenlijk bekertoernooi (vanaf 8 spelers 

van beide clubs) in plaats van de huidige 

bekertoernooien van beide clubs.  

• Gezamenlijke teams voor het snelschaak-

kampioenschap voor teams van de SGS. 

Gezien de moeite die we momenteel 

hebben om een team op de been te brengen 

een goed plan.  

• Enkele gezamenlijke jeugdactiviteiten. 

 

Winst bij externe competitie  

DBC 1 gaat met nog twee ronden te gaan nog 

steeds aan kop in hun poule. De beslissing zal 

vermoedelijk pas in de laatste ronden vallen als 

DBC thuis tegen nummer 2 Paul Keres 4 

speelt. Als er in de voorlaatste ronde geen 

gekke dingen gebeuren heeft DBC dan aan een 

4-4 gelijkspel voldoende.  

Ook met DBC2 gaat het nog steeds heel goed. 

Het team staat nu 4
e
 maar met slechts 2 punten 

achter op de koploper Oud Zuylen 3. Dit is de 

tegenstander in de komende ronde. De kans op 

promotie is op zich klein maar het kan nog 

wel.  
 

Externe competitie jeugd 
Het jeugdteam DBCC1 begon de externe 

competitie prima maar staat na 2 nederlagen nu 

toch laatste in de poule van 6. Er is nog 1 

ronde te gaan. Bij een overwinning in deze 

laatste wedstrijd eindigt het team echter keurig 

in de middenmoot. Het zit allemaal erg dicht 

op elkaar.  

DBCD1 doet het beter. Het team staat in de 

poule van 8 teams met nog 1 ronde te gaan 6
e
 

en dat zou ook wel eens de eindstand kunnen 

worden.   



Schoolschaaktoernooi SGS 

Nadat in november de Julianaschool het door 

DBC georganiseerde gemeentelijke 

schoolschaaktoernooi wist te winnen mocht het 

team van de Julianaschool zich in maart meten 

met de regionale schoolschaakteams. Met 

succes! Het team wist verspreid over twee 

zaterdagen een knappe derde plaats te behalen. 

Evenals vorig jaar heeft het team zich dus 

geplaatst voor de landelijke finale. Veel succes 

gewenst! De leden van het team, te weten Thijs 

Hosmar, Rafael Steenbeek, Thibault van 

Vleuten, Philippe van Vleuten en Jort 

Grootendorst zijn allen lid van DBC. 

 

Interne competitie 
Na 21 ronden lijkt de strijd om de titel nog 

slechts tussen twee kandidaten te gaan. Thijs 

Dam gaat momenteel aan de leiding maar 

Onno Kooy zou hem in principe nog in kunnen 

halen. Derde staat Rein Escher. Er is veel 

kritiek op het systeem  maar als we de ranglijst 

zouden baseren op het scoringspercentage van 

alle spelers die tenminste 1/3 van de ronden 

hebben meegedaan dan zouden we slechts 

geringe verschuivingen in de stand zien.  

 

Interne competitie jeugd 
Hier gaan momenteel Simon Beusen en Thijs 

Grootendorst aan de leiding, met een geringe 

voorsprong op Jort Grootendorst. Hier is de 

strijd nog lang niet gestreden! 

 

Bekercompetitie 
Op 28 maart werd de halve finale gespeeld. 

Dat resulteerde deze keer in duidelijke 

overwinningen; loten was niet nodig. 

Titelverdediger Ron Smit won met 2-0 van 

Boudewijn van Maanen; Onno Kooy versloeg 

Henk Kuijer met eveneens 2-0. De finale is 

gepland voor 16 mei. Bijzonder is dat dit wel 

eens de voorlopig laatste DBC-winnaar op zou 

kunnen leveren. Volgend jaar wordt het 

toernooi immers wellicht samen met Zeist 

gespeeld. 

 

Vacatures 
Vanaf volgend seizoen is er ook een nieuwe 

redacteur van het Schaakpraatje nodig. Een 

baan in de frontlinie van het DBC-nieuws. 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden! Meld 

het bij Bart als je belangstelling hebt.  

 

Nieuwe jeugdleden  
Er hebben zich de laatste maanden diverse 

nieuwe jeugdleden gemeld. Het gaat om  Guo 

Jian en Qiu Yan van der Wel, Jean Kraan, Jout 

de Maat en Martijn Wolters. We wensen jullie 

een zeer plezierige tijd bij DBC. 

 

 

 

 

 

 

Programma t/m het einde van het seizoen  

April 

vr 4 april: IC ronde 22,  DBC 2 - Oud Zuylen 3  

di 8 april: De Giessen en Linge 2 - DBC 1  

vr 11 april: IC ronde 23  

ma 14 april Acquoy 1 - DBC 2  

vr 18april: In verband met Goede vrijdag is het HF Witte centrum gesloten: geen schaken.  

vr 25 april IC ronde 24  

Mei  
vr 2 mei: Snelschaak- of rapidschaakavond 

vr 9 mei: IC ronde 25, DBC 1 - Paul Keres 4, Jeugd Leusden D1 – DBC D1, Barneveld C1 – DBC C1  

vr 16 mei: IC ronde 26 (laatste ronde), Finale DBC-Bekercompetitie  

vr 23 mei: rapid schaakavond. Afsluiting seizoen 2013/2014 

 

 

 

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.  


