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Het nieuwe seizoen is weer in volle gang 
Iedereen de beste wensen voor 2010, namens het gehele bestuur. Dat het maar een mooi schaakjaar 

mag worden. Een paar bescheiden wensen voor dit schaakjaar: een toename van het aantal leden, tot 

de laatste ronde strijd om het clubkampioenschap; DBC2 promoveert en DBC1 en DBC3 degraderen 

niet.  

Een goede start hebben we dit jaar zeker: Het Open snelschaakkampioenschap was met 63 deelnemers 

een groot succes; de critici die dachten dat zoiets niet kon op 1 januari kregen ongelijk. Paul bedankt! 

  

 

Open snelschaakkampioenschap op 1 

januari 
63 deelnemers waren naar De Bilt gekomen 

voor het traditionele snelschaakkampioenschap  

van De Bilt / Bilthoven. Rond 23.00 uur 

konden de organisatoren van het geslaagde 

toernooi de kampioensbeker uitreiken aan 

Dharma Tjiam die zich in de hoofdgroep de 

sterkste toonde met een score van 6 uit 7. Deze 

hoofdgroep was met een gemiddelde ELO van 

ruim 2200 weer zeer sterk bezet. 

Beste DBC ‘er was Paul van der Klein die 

behalve dat hij organisator was ook nog eens 

de tweede groep won. Thijs Dam werd in deze 

groep met ook o.a. Manuel Smit 4
e
. Een 

bijzondere vermelding is op zijn plaats voor 

Richard Vink en Jesse van der Spek die in 

groep 8 1
e
 respectievelijk 4

e
 werden. 

Verdere prijswinnaars onder de DBC-leden: 

Groep 3: Dirk-Jan van Speybroeck 2
e
 

Groep 4: Dick Berkelaar 4e 

Groep 7: Nolan Weyenberg 3
e
 

Groep 8: Richard Vink 1
e
  

 

 

Snelschaakkampioenschap DBC  

Op 30 oktober werd met 20 deelnemers het 

jaarlijkse snelschaakkampioenschap gespeeld. 

Het werd een zware avond: 11 ronden met 5 

minuten per persoon per partij is een hele 

opgave. Henk Dissel nam al vrijwel vanaf het 

begin de leiding en won dan ook terecht. Ben 

van der Laan werd tweede, Thijs Dam derde. 

SGS snelschaakkampioenschap voor teams,  

7 november in Giessenburg 
Alweer wat langer geleden maar toch goed om 

te memoreren.  

DBC1 speelde dit jaar in de hoofdgroep maar 

had daar in een groep met meerdere 

schaakmeesters en zelfs een enkele verdwaalde 

grootmeester feitelijk niets te zoeken. In de 

groep met 12 teams  hadden we dan ook royaal 

minder bordpunten dan welk ander team dan 

ook. Toch degradeerde DBC1 niet, dankzij het 

feit dat we twee keer wonnen. Thijs Dam nam 

in zijn eentje bijna de helft van de gehele 

productie van het team voor zijn rekening.  

DBC2 speelde een groep lager en degradeerde 

helaas, al had dat misschien niet gehoeven. 

DBC2 zal volgend jaar weer strijden voor 

promotie.  

 

 

Schoolschaakkampioenschap  

De laatste ronde was beslissend voor wie er 

schoolschaakkampioen zou worden: De Van 

Everdingenschool, de kampioen van vorig jaar 

of de Julianaschool. Met een half bordpunt 

meer mocht het tweede team van de 

Julianaschool zich kampioen noemen. Zij 

namen hiermee de beker over van het team van 

de Van Everdingenschool, dat misschien een 

beetje pech had door in de eerste ronde te 

verliezen van ... inderdaad, het tweede team 

van de Julianaschool. 

 

 



Interne competitie 

Inmiddels zijn in de interne competitie al 11 

ronden gespeeld. Zoals de laatste jaren 

gebruikelijk zijn Ernst Jos, Thijs Dam en Henk 

Kuyer aan de top te vinden. Ook Bart van 

Tooren en Boudewijn van Maanen staan in de 

top 5.Ernst heeft al een flinke voorsprong 

opgebouwd, de rest van het veld staat nog 

dicht op elkaar.  

 

 

Bekercompetitie 
De bekerwedstrijden worden dit jaar volgens 

een andere formule gespeeld. Men speelt twee 

partijen tegen elkaar op 1 avond. Verlies je de 

1
e
 partij, dan is er dus nog een herkansing!  

Inmiddels is de 1
e
 ronde vrijwel geheel achter 

de rug. Er waren 20 deelnemers waardoor er 

ingewikkeld met een tussenronde werd 

gewerkt, met zeer duistere spelregels. De 

deelnemers aan deze kwartfinale zijn Onno 

Kooy, Henk Kuyer, Dick Berkelaar, Thijs 

Dam, Ben van der Laan, Patrick van Beelen, 

Dirk van Kekem en Henri van Duyl of Dirk-

Jan van Speybroeck.  

De kwartfinales worden over enkele weken 

gespeeld. 

 

 

Externe competitie 

De kop is er voor alle teams weer royaal af. 

Helaas is er weinig goed nieuws te melden. 

Met DBC1 gaat het ronduit slecht. Het team 

heeft na drie ronden nog slechts één 

wedstrijdpunt. Vorig jaar was er nog bijna  

 

 

sprake van promotie; dit jaar zal er een stevige 

strijd tegen degradatie gevoerd meten worden. 

Heren, dit moet en kan beter! 

DBC2 probeert zoals altijd weer te promoveren 

en draait ook dit jaar weer in de kop van de 

poule mee. Helaas was in de 3
e
 ronde toch het 

1
e
 verliespunt te noteren. Tegen Laren 2 kwam 

het team niet verder dan 4-4. Daardoor staat 

het team nu 3
e
 in de poule.  

DBC3 is vorig jaar degradatie ontlopen en zal 

ook dit jaar weer veel moeite moeten doen om 

niet te degraderen. Helaas is het bij 

uitwedstrijden heel lastig om 8 spelers op de 

been te brengen. In de tot nu toe enige 

uitwedstrijd waren er helaas maar 6 spelers 

beschikbaar. Een nederlaag was toen 

onafwendbaar. In de twee thuiswedstrijden 

werd beide keren 4-4 gespeeld. Handhaving in 

de 2
e
 klasse moet toch haalbaar zijn!  

 

Het jeugdteam DBC C1 speelde tot nu toe drie 

wedstrijden. Ging het vorig jaar nog zeer 

moeizaam, dit jaar gaat het aanmerkelijk beter. 

Er werd al drie keer met 2-2 gelijk gespeeld.  

Jesse van der Spek behaalde tot nu toe als 

enige al twee overwinningen. 

 

 

Drie nieuwe leden  
In de afgelopen maanden kon DBC drie 

nieuwe leden verwelkomen: de senior John van 

Zeijl en de junioren Vincent Manschot en 

Oscar Groenemeijer. Welkom!  
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