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Het Schaakpraatje 3 
 

In dit Schaakpraatje een terugblik op het Open snelschaakkampioenschap van 2 januari en alle 

actualiteiten sindsdien.  

Na te lange afwezigheid is Richard Vink weer terug in ons midden. Welkom! 

Joop Faber en Patrick van Beelen braken deze winter knieschijf resp. pols. Dat laatste tijdens het 

schaatsen. Beide zijn wel weer aanwezig maar nog herstellende. Sterkte! 

 
 

Vilmos Balint Open Kampioen 

snelschaken De Bilt 2009 
Het Open snelschaakkampioenschap op 2 

januari kende met 84 deelnemers een bezetting 

die in jaren niet zo hoog is geweest. Alle 

inspanningen van Paul van der Klein om 

deelnemers te trekken waren niet voor niets. 

Het werd een zeer geanimeerde avond. Wel 

werd het een latertje; pas om 00.15 uur kon 

begonnen worden met de prijsuitreiking. Dat 

leverde echter geen wanklanken op.  

De hoofdgroep werd een tweestrijd tussen 

Vilmos Balint en Erik de Haan. Beiden 

scoorden 10 uit 11 maar door de onderlinge 

partij te winnen werd Vilmos Balint tot 

kampioen gekroond. Enige DBC-er in de 

hoofdgroep was Dick Berkelaar die hier echter 

niet in de prijzen viel.  

In de tweede groep werd na Pieter 

Nieuwenhuis ons oud-lid Jaap van der Tuuk 

tweede. Eerstvolgende DBC-ers waren in 

groep 3 Ben van der Laan op plaats 4 en Thijs 

Dam op plaats 5. We doen maar even alsof 

Ben nog lid is…  

De enige prijswinnaars bij DBC waren in 

groep 5 Rens Wijnands (1
e
) en Nolan 

Wijenberg (3
e
) en in groep 7 Boudewijn van 

Maanen (3e). Zij konden een greep doen uit de 
rijk gevulde prijzentafel.  

Met veel dank aan Paul voor de prima 

organisatie! 

Jeugd  

In de externe competitie is het jeugdteam tot 

op heden weinig gelukkig. Er werd in drie 

wedstrijden nog slechts een half bordpunt 

gescoord; twee maal werd met de maximale 4-

0 verloren. Het is duidelijk dat er nog veel 

getraind moet worden…. Toch gaat het goed 

met de jeugd. Meerdere spelers draaien al goed 

mee bij de senioren. En dat het schaken niet 

alleen een mannensport is laten vier meisjes 

zien: Inez, Anne Melanie en Eline. Over 

enkele jaren een meisje als clubkampioene bij 

de jeugd?! 

 

Henk Kuyer nieuwe clubkampioen?  
De verschillen aan de kop van de ranglijst 

lijken geleidelijk iets groter te worden. Henk is 

na de 17
e
 ronde 70 punten los van Ernst Jos. 

Thijs is inmiddels opgerukt naar de 3
e
 plaats 

met een geringe achterstand op Ernst. De 

andere leden staan op grotere achterstand en 

lijken geen kans meer te maken. Of is dat te 

voorbarig?  
 
SGS-beker 

In de 1
e
 ronde won DBC eenvoudig met 3.5-

0.5 van Moira Domtoren. Alleen Onno liet een 

halfje liggen; Henk Dissel, Ernst Jos en Thijs 

Dam wonnen elk. De 2
e
 ronde is op 13 maart 

tegen BSG. 
 



Zwaar slot voor teams DBC in externe 

competitie  
(door onze SGS-correspondent) 

DBC 1 en DBC 2 hadden tot de kerst een 

vliegende start maar er beginnen flinke barsten 

te komen in de prestaties….   

DBC 1 kwam in februari twee keer in actie. Na 

een 4-4 tegen Moira Domtoren volgde de 

kraker tegen Amersfoort 2. Helaas, dit team 

bleek toch een maatje te groot: onze jongens 

werden met 5.2-2.5 afgedroogd. Amersfoort 

bracht een team op de been met een gemiddeld 

zo’n 70 punten hogere ELO dus geheel 

verbazend is het niet. De kansen op promotie 

naar de KNSB lijken wel min of meer 

verkeken.  

DBC 2 staat er vergelijkbaar voor. Bij hen in 

februari 2 remises, tegen BSG4 en HSG4. De 

manier waarop dat ging geeft niet veel 

vertrouwen voor de toekomst. Er werden 

meerdere halve punten cadeau gedaan. DBC2 

moet vrijdag 13 maart uit tegen de koploper 

SSC 1922 2. Optimisten zeggen dat winst 

voldoende is voor promotie, vergetende dat 

DBC2 aan het einde van vorig seizoen zelfs 

verloor van degradatiekandidaten. Hoe dan 

ook, na meerdere jaren bijna gepromoveerd te 

zijn nu weer een kans om het echt waar te 

maken! 

DBC 3 heeft gelukkig eindelijk een keer 

gewonnen, met 6-2 van de Rode Loper 4. Dat 

maakt de zorgen voor handhaving in de 2
e
 

klasse toch weer iets geringer. Belangrijke 

lichtpunt is bovendien dat de komende 

wedstrijden vooral gaan tegen medekandidaten 

voor degradatie. De echt sterke tegenstanders 

zijn al geweest.  

Mutaties in ledenbestand   
We hebben dit jaar twee nieuwe jeugdleden 

kunnen verwelkomen: Melanie van Ginkel en 

Anne de Bruin. Veel plezier gewenst met het 

schaken bij DBC. Enne… maak de jongens in! 
 

Laatste 8 bekertoernooi bekend  

De 2
e
 ronde van het bekertoernooi liet diverse 

verassende uitslagen zien. Tenminste, als we 

de ELO-rating als maatstaf nemen was het 

verrassend dat Henri en Patrick wonnen van 

resp. Frank en Bart. Onno en Dirk-Jan hadden 

na beide een remise het geluk van de loting aan 

hun zijde. Jammer is dat Paul geen kans zag 

zijn bekerwedstrijd tegen Thijs te spelen 

waardoor Thijs nu zonder te spelen de 

gedoodverfde winnaar van de beker is.  

Uitslagen 2
e
 ronde  

Van Duyl – Dujardin  1-0 

Van der Klein – Dam  niet gespeeld  

Escher – Onwezen 0-1 

P. van Beelen - Van Tooren 1-0 

Kooy – Wijnands  0.5-0.5 
Kuyper – Vroom   1-0  

Berkelaar – Smit   0.5-0.5   

Wijenberg - Van Speybroeck 0-1 

De kwartfinales beginnen op 13 maart: Van 

Duyl- van Dam, Onwezen – Beelen, Kooy – 

Kuyer en Smit – van Speybroeck 

 

Een dringend verzoek  

Een deel van de leden krijgt het Schaakpraatje 

per post omdat we van hen geen mailadres 

hebben. Het bespaart ons veel werk als je ons 

je mailadres door geeft of desnoods aangeeft 

dat je het Schaakpraatje wel van onze website 

haalt (daar wordt het na verschijnen direct 

geplaatst). Mailadressen graag doorgeven aan 

bartvantooren@versatel.nl. Ook wijzigingen 

van mailadres graag aan dit adres doorgeven!

 

 

 

Fischer Random Chess 
6 maart is de volgende editie van dit altijd spectaculaire toernooi. Komt allen! 

 

Waar blijft jullie kopij? 
Bart van Tooren en Dirk-Jan van Speybroeck (redactie) 

Het volgende Schaakpraatje verschijnt eind april. 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 


