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De externe competitie kent een treurig slot. DBC1 en DBC2 zagen inmiddels beide hun hoop op 
promotie vervliegen. Weer mislukt…. Goed nieuws is daarentegen dat DBC3 zich zal handhaven in de 
2e klasse. Mooi werk! 
In de interne competitie is de strijd om het kampioenschap nu echt ontbrand en ook de strijd om de 
beker nadert de ontknoping. Alleen Thijs Dam strijdt nog op beide fronten.  
De opkomst in de interne competitie drijft Henk Kuyer af en toe tot wanhoop maar gelukkig was de 
laatste twee speelavonden de speelzaal weer goed gevuld. Een spannend slot doet hopelijk wonderen 
voor de opkomst.  
Leuk is het te lezen dat vroegere leden DBC nog niet vergeten zijn. Op de website staat een brief van 
ons vroegere lid Frank van Rijn (inderdaad, de fietser) aan Onno Kooy. Aanbevolen! 
 
 
Wie wordt nieuwe clubkampioen?  
De verschillen aan de kop van de ranglijst 
blijven klein. Nog steeds zijn Ernst Jos, Thijs 
Dam en Henk Kuyer met nog vijf ronden te 
gaan de enige serieuze kandidaten. 
  
Karten geschud in externe competitie  
(door onze SGS-correspondent) 
DBC 1 is inmiddels uitgespeeld. Na de 
nederlaag tegen Amersfoort 2 waren de kansen 
op promotie eigenlijk verkeken. De laatste 
wedstrijd tegen Zeist ging tot overmaat van 
ramp ook nog verloren naar dat maakte voor de 
stand niets meer uit: DBC1 is als tweede 
geëindigd. Toch een prima prestatie.  
DBC 2 had in maart een dramatische avond 
tegen SSC 1922 2 uit Soest. Soest 2 stond 
bovenaan maar bij winst van DBC was het 
kampioenschap voor DBC bijna binnen gezien 
het resterende programma. De kansen waren 
klein; Soest 2 stond op bordpunten al een 
straatlengte voor en was zwaar favoriet. Toch 
kwam het onverwacht aan het einde van de 
avond 3-3 te staan. Toen Ron vlak voor tijd 
won werd het 4-3 en leek promotie nabij. 
Helaas, het werd een dramatische avond voor 
teamleider Bart. Na een goede partij gaf hij op 
zet 41 zijn dame weg. Een rare stelling en een 

giftige op promoveren staande pion noopte de 
tegenstander echter om de voorsprong weer 
compleet weg te geven. Remise leek veilig 
maar met beide minder dan een halve minuut 
op de klok raakte Bart op dramatische wijze 
het spoor bijster en verloor met voor de 
tegenstander nog 7 seconden over. Een tweede 
plaats lijkt hier met nog 1 wedstrijd te gaan het 
meest realistische scenario. Promotie weer 
mislukt…. 
DBC3 heeft de plek in de 2e klasse vrijwel 
veilig gesteld door een recente overwinning 
tegen de Doredenkers. Het team staat nu 7e 
met nog één partij te gaan tegen 
degradatiekandidaat ZZC 3. Het kan nog mis 
gaan maar dat lijkt vooral een theoretische 
mogelijkheid. Gefeliciteerd!  
 
SGS-beker 
In de 2e ronde voor de beker verloor DBC van 
Woerden met 2.5-1.5 Alleen Lukas wist te 
winnen; Paul scoorde een halfje door 
zetherhaling van de tegenstander. Thijs moest 
risico’s nemen om de zaak gelijk te trekken en 
verloor. Ernst verloor vrij kansloos na een 
mislukte koningsaanval.  
Volgend jaar een nieuwe poging tot winst van 
deze nog nooit gewonnen beker. 



Bekertoernooi nadert ontknoping  
De kwartfinales van het bekertoernooi zijn 
inmiddels gespeeld.  
Van Duyl- van Dam 0-1 
Onwezen – Beelen 0-1  
Kooy – Kuyer  1-0 
Smit – van Speybroeck 1-0 
De halve finales zijn op 8 mei: Beelen-van 
Dam en Kooy- Smit  
 
Mutaties in ledenbestand   
We hebben weer twee nieuwe jeugdleden 
kunnen verwelkomen: Simon Beusen en Renzo 
van Grevengoed. Welkom! DBC heeft nu 16 
jeugdleden (en 35 senioren). 
 
Lage opkomst bij Fischer Random chess 
De vierde editie van het Fischer Random 
chesstoernooi op 6 maart was met 16 
deelnemers een beetje stille bedoening. Voor 
de drie externe spelers die op het toernooi 
waren afgekomen moet het dan ook een 
vreemde gewaarwording geweest zijn. Je 
rekent op een volle bak en komt terecht in een 
stil cluppie. Gelukkig was als altijd het 
toernooi erg leuk om te spelen. Thijs Dam was 
uiteindelijk de winnaar na 5 ronden. Patrick 
van Beelen was zeer verguld met zijn tweede 
plaats, Ron Smit werd derde.  
Het bestuur heeft zich voorgenomen om 
volgend jaar veel reclame te gaan maken voor 
het toernooi. Het Open snelschaak-
kampioenschap heeft bewezen dat dat 
rendement heeft.  
 
Jeugd  
In de externe competitie is het jeugdteam van 
de 0 af. We staan nog wel onderaan maar na 
twee gelijke spelen tegen de Doredenkers ziet 
het er al veel minder erg uit. Jonas 
Schuitemaker is topscorer met twee gewonnen 
partijen. 
Richard Vink deed goede zaken door derde te 
worden in een jeugdsnelschaaktoernooi in  
Hoevelaken. Gefeliciteerd! 
De van Everdingenschool deed als winnaar van 
ons schoolschaaktoernooi mee aan het 
regionale kampioenschap. Hier haalden ze de 
finaleronde maar konden het daar niet 
bolwerken. Toch een uitstekende prestatie! 

 
Bestuur bezint zich op toekomst 
Vijf leden van DBC hebben op 9 maart een 
avond gesproken met Eddy Sibbing, die 
namens de KNSB de clubs ondersteunt met het 
nadenken over een aantal voor de schaakclubs 
belangrijke onderwerpen. We hadden Eddy 
gevraagd ons te adviseren over o.a. ledenwinst. 
Het was een inspirerende avond waarop we 
diverse bruikbare suggesties kregen om het 
aantal leden te vergroten. We gaan er aan 
werken maar er is overal een neerwaartse trend 
bij schaakclubs dus het zal niet gemakkelijk 
zijn!  
 
Schaaktraining 
Enkele leden gaven aan belangstelling te 
hebben voor schaaktraining. Ook dat hebben 
we besproken met Eddy Sibbing. Conclusie 
was dat DBC te klein is om zelfstandig training 
te organiseren. De verschillen tussen de leden 
zijn te groot om het voor iedereen 
aantrekkelijk te maken. Beter is om bijv. 
training te geven voor leden met bijv. een 
ELO-rating tussen 1700 en 1900. Wellicht is 
aansluiting bij deze trainingen elders mogelijk. 
Er lopen momenteel trainingen bij de Rode 
Loper (1700 +) en in Zeist (1900 +). Het 
bestuur kan ook initiatieven nemen om samen 
met andere clubs in de regio nieuwe trainingen 
te starten. Aan dergelijke trainingen zijn wel 
kosten verbonden, reken ruwweg op tenminste 
€ 10 per avond. Deze trainingen zullen, als ze 
er komen, niet op vrijdagavond zijn. 
 
Graag hoort het bestuur welke leden 
belangstelling hebben voor zo’n training?  
Interesse graag bij Joop Faber aangeven. 
Afhankelijk van de respons zullen we actie 
ondernemen. 
 
 
Sterkte gewenst! 
Helaas is bij Peter Klap, beheerder van de 
Voorhof, onlangs de ziekte van Kahler 
vastgesteld. De behandeling van deze 
zeldzame vorm van kanker is inmiddels 
begonnen. Veel sterkte gewenst! 
 
 

 
 

Bart van Tooren (redactie) 
Het volgende Schaakpraatje verschijnt half juni. 

Adres redactie:  bartvantooren@versatel.nl 
Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan bartvantooren@versatel.nl. 

 


