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Het Schaakpraatje 30 
 

 

Thijs Dam prolongeert kampioenschap  
Alle strijd is gestreden; het seizoen is ten einde. Thijs Dam en Philippe van Vleuten zijn onze nieuwe 

clubkampioenen, van harte gefeliciteerd!  

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met schaakclub Zeist over samenwerking. De ledenvergadering 

beslist natuurlijk maar dat geldt niet voor het gezamenlijke Open Kampioenschap, te spelen op 

dinsdag 2 en vrijdag 5 september. Dat is immers al voor de ledenvergadering. We rekenen op een 

leuke en hopelijk inspirerende samenwerking.  

Dit was mijn laatste Schaakpraatje als redacteur. Behalve dat ik na 6 jaar stop als voorzitter van DBC 

stop ik ook met dit Schaakpraatje. Ik heb met plezier de eerst 30 Schaakpraatjes voor mijn rekening 

genomen maar nu wordt het tijd dat iemand anders het overneemt en er hopelijk ook een nieuwe 

invulling aan geeft. De vacature is nog vacant. Wie neemt het over? 

 

Iedereen een goede zomer gewenst en hopelijk tot begin volgend seizoen. De kalender voor de eerste 

schaakavonden staat onder aan dit Schaakpraatje.  

 

Bart van Tooren 

 
 

Samenwerking met Zeist  

Zoals al eerder bericht gaan we proberen 

volgend jaar een aantal toernooien gezamenlijk 

met schaakclub Zeist te organiseren. Tijdens 

de ledenvergadering zal daar verder over 

besloten worden. De afspraken zijn echter al 

definitief om in september een gezamenlijk 

open kampioenschap te organiseren. Dat 

betekent in concreto dat we het gebruikelijke 

open kampioenschap nu op twee avonden 

houden. De eerste avond is 2 september in 

Zeist, de 2
e
 avond op vrijdag 5 september bij 

ons. Hopelijk doet iedereen mee. Verdere 

details volgen maar  we gaan uit van drie 

ronden per avond.  

 

Externe competitie: DBC1 promoveert net 

niet.  

Helaas, het is niet gelukt. In de laatste 

wedstrijd moest koploper DBC1 het opnemen 

tegen Paul Keres 4 die op de 2
e
 plaats stond. 

Een gelijkspel was voldoende. Het mocht niet 

zo zijn. Nadat de onderste drie borden (!) alle 

drie al vrij snel tegen een nederlaag opliepen 

werd de druk wel erg groot voor de andere vijf 

borden. We kwamen nog een heel eind. Na 

winst van Janton en Paul was het 3-2. De 

resterende drie partijen resulteerden echter alle 

drie in remise waarmee ons lot was bezegeld. 

De promotie naar de overgangsklasse is 

zodoende een jaar uitgesteld. Dat uitstel ligt 

niet aan Janton en Paul: met beide 8 uit 9 

illustreerden zij overduidelijk in een hogere 

klasse thuis te horen. 

 

DBC2 heeft het prima gedaan en is uiteindelijk 

als vierde geëindigd. Vooraf had teamleider 

Joop daar vast voor getekend! Boudewijn van 

Maanen was hier met 6 uit 9 de duidelijke 

topscorer. 
 
 



Externe competitie jeugd 

Het jeugdteam DBCC1 begon de externe 

competitie prima maar is uiteindelijk toch 5
e
 

geworden in de poule van 6 teams. Na de 

promotie van vorig jaar had het team het dit 

jaar zwaar! 

DBCD1 is 7
e
  geworden in de poule met 8 

teams. Dit team was geheel nieuw en had het 

dus ook zwaar.  Maar alle begin is lastig en 

volgend jaar is de score ongetwijfeld beter! 

 

Schoolschaaktoernooi KNSB  

De Julianaschool had zich na succes in het 

regionale schoolschaaktoernooi geplaatst voor 

de landelijke finale. Deze wordt op twee dagen 

gespeeld. Na de eerste dag staat de 

Julianaschool verdienstelijk 18
e
 van de 38 

deelnemers. Dat is al veel beter dan vorig jaar! 

De 2
e
 dag vindt op 14 juni plaats.  

Hulde voor de leden van het team: Thijs 

Hosmar, Rafael Steenbeek, Thibault van 

Vleuten, Philippe van Vleuten en Jort 

Grootendorst. 

 

Interne competitie 

Uiteindelijk is Thijs Dam toch met een royale 

voorsprong clubkampioen geworden. Proficiat! 

Onno werd met veel minder gespeelde partijen 

toch nog tweede. Ron Smit werd uiteindelijk 

derde, Bart van Tooren vierde en Rein Escher 

na een prima seizoen vijfde.  Het is wel heel 

spijtig dat slechts acht spelers meer dan 10 

ronden hebben meegedaan aan de interne 

competitie. Dat moet echt beter! 

 

Interne competitie jeugd 

Philippe Vleuten is hier uiteindelijk de winnaar 

geworden, na een spannend slot van de 

competitie. Broer Thibault werd tweede, 

Simon Beusen moest genoegen nemen met de 

derde plaats. Tot het einde toe deden vrijwel 

alle jeugdspelers elke avond mee!  

 

Onno Kooy nieuwe bekerkampioen  

Op 16 mei was de finale tussen titelverdediger 

Ron Smit en Onno Kooy.  De eerste partij was 

zeer spannend, soms leek het wel alsof alle 

stukken in stonden. Onno trok uiteindelijk aan 

het langste eind. In de tweede partij won Onno 

al snel een pion en gaf die niet meer terug. 

Remise was het resultaat. Zo werd Onno de 

nieuwe en mogelijk ook laatste 

bekerkampioen. Volgend jaar houden we het 

toernooi waarschijnlijk samen met schaakclub 

Zeist. Wat gaan we nu doen met dat schaaltje 

of is die nu eeuwig voor Onno?  

 

 

Ledenlijst  
Helaas hebben de jeugdleden Hugo Post en 

Teun Kortekaas bedankt als lid.  

DBC heeft na deze mutaties 48 leden waarvan 

15 junioren. 

 

 

 

 

 

 

Programma begin nieuwe seizoen  

Dinsdag 2 september: 1
e
 avond van Open Kampioenschap met schaakclub Zeist in Zeist 

Vrijdag 5 september: 2
e
 avond van Open Kampioenschap met schaakclub Zeist, in De Bilt 

Vrijdag 12 september: ledenvergadering 

Vrijdag 19 september: 1
e
 ronde interne competitie 

 

 

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.  
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