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Het nieuwe seizoen is weer in volle gang 

Het Open Kampioenschap is al weer royaal achter de rug en zelfs de eerste drie ronden van de interne 

competitie zijn alweer gespeeld. De externe competitie wordt dit seizoen geopend door de leden van 

DBC2 die 21 oktober alweer aan mogen treden. Kortom: iedereen zal weer flink moeten oefenen. 

 

 

Salamitoernooi en knakworsttoernooi 
Vrijdag 28 augustus opende DBC 

traditiegetrouw het seizoen met het 

knakworsttoernooi voor de jeugd en het 

salamitoernooi voor de rest van de club.  

Het aantal deelnemers was helaas niet groot 

maar toch was het een gezellige start van het 

seizoen. Bij de senioren eindigden in de A-

groep Henk Kuyer en Thijs Dam, tevens 

organisator, samen bovenaan. Doordat Henk 

uitgerekend tegen Thijs een puntje had laten 

liggen, mocht laatstgenoemde zich winnaar 

noemen.  

 

Open kampioenschap De Bilt / Bilthoven 

2009 
Traditioneel werd op 4, 11 en 18 september 

weer het Open Kampioenschap van De Bilt / 

Bilthoven georganiseerd. Evenals vorige jaren 

elke avond twee partijen met 50 minuten pppp. 

Er melden zich uiteindelijk in totaal 29 spelers 

aan, waaronder vijf niet- of ex-DBC’ers. 

Het verloop van deze editie was spannend: 

geen van de favorieten lukte het om afstand te 

nemen van de rest en zo stonden na twee 

avonden en (dus) vier ronden spelen zeven 

spelers met 3 punten bovenaan, waaronder 

Dirk van Kekem en Richard Vink. Deze twee 

heren gaan komend seizoen voor het derde 

team uitkomen, dus dat mag toch verrassend 

genoemd worden. 

Uiteindelijk kwamen dan na zes ronden toch 

vier personen bovendrijven die je tevoren als 

kampioenskandidaat zou hebben aangemerkt: 

Janton van Apeldoorn, Ben van der Laan, 

Ernst Jos en Henk Kuyer, allen met 4½ punt. 

Op basis van de weerstandspunten mocht 

Janton de beker in ontvangst nemen. Van de 

organisatie (Henk Kuyer en Thijs Dam) 

ontving hij daarnaast de felicitaties en een leuk 

prijsje. Wie weet is dit een aansporing voor 

Janton om binnenkort terug te keren naar 

DBC! 

Bij het Open Kampioenschap voor de jeugd 

werd Jonas Schuitemaker met 6 punten de 

winnaar. Proficiat! Tweede was Jesse van der 

Spek met 5 punten terwijl Bertil Noordman 

met vier punten derde werd. Eveneens vier 

punten hadden Jasper en Robert, die vierde en 

vijfde werden.   

 

Interne competitie 
Inmiddels zijn de eerste drie ronden alweer 

gespeeld. Henk Kuyer, Thijs Dam en Ron Smit 

gaan momenteel aan de leiding, voor wat het 

waard is. De competitie is nog jong en de 

achtervolgers groot in getal…. 

 

Externe competitie 
DBC zal bij de senioren ook dit seizoen weer 

met drie teams uitkomen. In het derde team 

zijn 10 leden opgenomen omdat de praktijk 

heeft geleerd dat er bij dit team nogal eens 

uitvallers zijn. Hopelijk valt dat dit jaar mee. 

De speeldata zijn inmiddels bekend (zie  

verderop). 

De doelstelling voor dit jaar is duidelijk: 

promotie van DBC1 en/of DBC2 en 

handhaving van DBC3. Ook de jeugd komt 

weer met 1 team uit in C1. Zij gaan het zeker 

beter doen dan vorig seizoen! 

 



Ledenvergadering 
(door onze parlementaire redactie) 

De ledenvergadering werd bijgewoond door ca 

20 leden. Zij waren getuige van één van de 

kortste vergaderingen ooit: om half 10 was de 

vergadering alweer afgelopen. Er stonden dan 

ook weinig controversiële onderwerpen op de 

agenda. De enige stemming ging over het 

toekomstige bekertoernooi. Het voorstel van 

het bestuur om voor de beker voortaan twee 

partijen per avond te spelen en niet meer 

eentje, zoals nu, kreeg een meerderheid van de 

stemmen achter zich. Dat betekent ook dat de 

uitslag niet meer mee telt voor de Keijzer. Wel 

krijgt een deelnemer tweederde, zoals nu ook 

het geval is. De 1
e
 ronde wordt gespeeld op 20 

november. Alleen de leden die dan aanwezig 

zijn doen mee voor de beker; er kunnen geen 

wedstrijden eerder of later worden gespeeld.  

En verder: de contributie voor komend seizoen 

blijft gelijk aan de huidige contributie en Erik 

Onwezen toonde zich bereid om weer 

materiaalcommissaris te worden. 

 

Twee nieuwe jeugdleden: Daniel en Robert  
Op de bij de stukken voor de ledenvergadering 

gevoegde ledenlijst ontbraken o.a. Kees de 

Graaf en Pieter Doesburg; zij meldden zich in 

de zomervakantie af. Met name Kees was heel 

lang lid geweest maar hij kwam de laatste jaren 

al nauwelijks meer, o.a. door andere 

bezigheden op de vrijdagavond.  

Ten opzichte van genoemde ledenlijst zijn er 

inmiddels weer enkele wijzigingen. Gerard van 

Beelen besloot helaas om met schaken te 

stoppen. Anderzijds kunnen we twee nieuwe 

jeugdleden welkom heten: Daniel de Roos en 

Robert Thomas Prinsze. Veel plezier gewenst 

met het schaken bij DBC! 

 

KNSB internetschaak 
De KNSB is overgegaan tot het bevorderen 

van het schaken via internet, zie 

http://www.schaakbond.nl/internetschaak 

Sommige DBC'ers zijn hier al lid van. De 

faciliteiten breiden zich snel uit Er in 

inmiddels zelfs al een competitie voor teams in 

wording. Wellicht kunnen we daar bij 

voldoende internettende DBC-ers ook aan mee 

gaan doen. Wie biedt zich aan al teamleider? 

En wie wordt onze eerste KNSB internet 

clubkampioen? 

 

Ga voor DBC op reis 

Thomas Cook Reisbureau Brouwer aan de 

Hessenweg heeft een actie waarbij voor iedere 

reservering die een lid van DBC doet voor een 

reis binnen of buiten Europa DBC 1 % van de 

reissom ontvangt (excl. de kosten van 

verzekeringen, administratiekosten etc.). De 

voorwaarden zijn bij het reisbureau en bij Bart 

van Tooren te verkrijgen. Dus als je op reis 

gaat …. 

 

 

 

Kalender tot en met eind november 
21 oktober:  De Damrakkers 1 – DBC2 

23 oktober:  interne competitie ronde 4 en DBC1-Hoogland1 

30 oktober:  DBC snelschaakkampioenschap 

6 november: interne competitie ronde 5 en DBC3-Nieuwegein1 

7 november: Giessenburg, SGS snelschaakkampioenschap voor clubteams 

10 november: Zeist 2–DBC1 

13 november: interne competitie ronde 6 en DBC2-Hoogland2 

20 november: 1
e
 ronde DBC-bekertoernooi 

23 november: ZZC2-DBC3 

30 november: interne competitie ronde 7 

 

 

Bart van Tooren (redactie) 

Het volgende Schaakpraatje verschijnt in december 

Adres redactie:  bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart. 

 


