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Ernst Jos clubkampioen; Onno Kooy wint beker 
 
De strijd is gestreden. De laatste twee overgebleven kandidaten voor het clubkampioenschap, Ernst 

Jos en Thijs Dam, namen het de laatste avond rechtstreeks tegen elkaar op. Thijs moest winnen en dus 

risico’s nemen, maar kreeg feitelijk niet veel kans. Ernst won en is de terechte nieuwe clubkampioen. 

Van harte proficiat! Henk Kuyer werd 2
e
 en Thijs moest genoegen nemen met de 3

e
 plaats. 

 

Het zat Thijs niet mee want hij zag ook in de halve finale van het bekerkampioenschap zijn hoop op 

prolongatie van het bekerkampioenschap vervliegen. Patrick van Beelen verbaasde iedereen door Thijs 

keurig op remise te houden en was vervolgens de gelukkige bij de loting. Ook in de finale speelde 

Patrick remise; nu tegen Onno Kooy. Helaas, het geluk hield voor Patrick op en Onno won de loting 

en de beker. Onno had in de kwartfinale Henk Kuyer en in de halve finale Ron Smit verslagen.  

Er zijn plannen om het bekertoernooi volgend seizoen te veranderen. Voorstel wordt om in plaats van 

1 partij per avond twee partijen tegen elkaar te spelen (met dus ook kortere bedenktijd). Verlies in de 

eerste partij is dan nog niet fataal. Op de ledenvergadering zullen we dit voorstel bespreken. 

 
 

 

Fabian Polan jeugdkampioen 

Fabian Polman is de nieuwe jeugdkampioen, 

voor Jesse van der Spek en Jonas 

Schuitemaker. Aangezien Fabian verdienstelijk 

meespeelt bij de senioren komt het 

kampioenschap uiteraard niet onverwacht. 

Maar toch, de klus moet wel geklaard worden. 

Gefeliciteerd! 

In de externe competitie is het jeugdteam 5
e
 en 

laatste geworden. Gelukkig werden er aan het 

einde van het seizoen toch 4 matchpunten 

behaald; het team raakte steeds beter 

ingespeeld. Volgend jaar nieuwe kansen. 

 
 

Schaaktraining 
In het vorige Schaakpraatje is de leden 

gevraagd of zij belangstelling hebben voor 

schaaktraining. Er waren geen reacties dus dit 

onderwerp is vooralsnog van de baan. 

 

Externe competitie zonder verrassingen aan 

slot 
Zowel DBC1 als DBC2 zijn als 2

e
 geëindigd in 

hun poule. Dat waren beide lichte tegenvallers. 

Voor beide teams moet de promotie toch eens 

weer lukken.  

Een meevaller was dat DBC3 zich op het 

nippertje heeft gehandhaafd in de 2
e
 klasse 

door als 9
e
 te eindigen. Gelukkig degradeerde 

er slechts één team. 

 

Het ledenbestand 

DBC heeft momenteel 51 leden. Dat is 

ongeveer even veel als aan het begin van het 

seizoen. We konden enkele nieuwe jeugdleden 

verwelkomen maar anderzijds besloten enkele 

senioren om niet meer mee te schaken, soms 

na meer dan 40 jaar lidmaatschap.  
 
 



 

Interne wedstrijdleider komend seizoen 
Hoe je het ook went of keert: dit is toch de 

belangrijkste positie binnen elke schaakclub. 

Henk Kuyer heeft het nu enkele jaren gedaan. 

Dank! Op de ledenvergadering zal worden 

voorgesteld om het wedstrijdleiderschap 

komend seizoen met een team te doen. 

Gelukkig zijn daar ook meerdere kandidaten 

voor. Dus elke speelavond een andere 

dienstdoende wedstrijdleider…  

Iets om over na te denken (en dat doet het 

bestuur dan ook)!  

 

 

Start programma komend seizoen: 
28 augustus: salamitoernooi 

4, 11 en 18 september: open kampioenschap  

2 oktober: 1
e
 ronde interne competitie 

 

Het Open Kampioenschap wordt op dezelfde 

manier gespeeld als vorig seizoen, dus met 

twee wedstrijden per avond.  

Het bestuur gaat proberen ook veel oud-leden 

en andere geïnteresseerden voor dit toernooi 

uit te nodigen, als aanzet tot hernieuwde 

kennismaking met DBC. Hopelijk zien veel 

leden kans reclame te maken voor dit toernooi. 

Als we met het snelschaaktoernooi ruim 80  

 

schakers welkom kunnen heten, moeten dat er 

hier toch ook 50 kunnen zijn! 

 

 

Start seizoen junioren 
Ook de jeugd start op 28 augustus, met, hoe 

origineel, het knakworstentoernooi. Daarna 

volgt gedurende 7 avonden het open 

kampioenschap. Kom in ieder geval, ook al 

wordt je geen clubkampioen! 

 

 

25 september: ledenvergadering 
De verlate datum van de ledenvergadering 

heeft te maken met een toernooi van Moira 

Domtoren op 25 september, ongelukkig als dat 

samenvalt met het Open kampioenschap, en de 

afwezigheid van de DBC-voorzitter op 5 

september. 

De stukken voor de ledenvergadering worden 

begin september verspreid.  

 

 

Belevenissen Paul van der Klein 

Voor de leden die dit Schaakpraatje per mail 

ontvangen zijn als vakantiebijlage de 

belevenissen van Paul van der Klein in DBC1 

dit seizoen opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen een prettige vakantie gewenst! 
 

 

 
Bart van Tooren (redactie) 

Het volgende Schaakpraatje verschijnt in september 

Adres redactie:  bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart. 

 


