
 

 

              April 2010 
 

 

Het Schaakpraatje 8 
 

Voorjaar onstuitbaar  

Het goede nieuws is natuurlijk dat het voorjaar is. Eindelijk, maar nu gaat het dan ook hard.  Er is 

helaas ook minder goed nieuws: in januari is Rouke Bakker overleden, lid van DBC sinds 1976. Elders 

in deze nieuwsbrief enkele woorden ter nagedachtenis. 

Van een andere orde maar toch, het gaat niet goed met DBC1. Degradatie uit de overgangsklasse lijkt 

onafwendbaar. Enkele jaren geleden speelde ons vlaggenschip nog in de KNSB-competitie mee, nu 

moet gevreesd worden voor degradatie naar de 1
e
 klasse van de SGS. Curieus daarbij is dat DBC3 (!) 

in theorie nog kan promoveren naar de 1
e
 klasse. Hopelijk heeft DBC1 volgend seizoen thuisvoordeel 

tegen DBC3! 

Prettig is dat zich regelmatig nieuwe jeugdleden aanmelden. Het ledental klimt duidelijk uit het dal. 

De interne competitie nadert de ontknoping. Er zijn nog slechts enkele ronden te gaan. Een oproep aan 

iedereen om ondanks het soms mooie weer deze laatste ronden toch vooral te komen. Het bevordert 

een mooie ontknoping van het seizoen! 

 

 

Fischer Random Chess op 5 maart  
De aanwezigen bij dit toernooi waren als altijd 

enthousiast over deze manier van schaken. 

Maar toch spreekt het lang niet iedereen aan, 

getuige de opkomst die met veertien 

deelnemers weer lager was dan vorig jaar. Of 

lag het aan het slechte weer? Bij de veertien 

deelnemers was overigens één speler van 

buiten DBC. Het bestuur zal zich beraden op 

continuering van dit jaarlijkse toernooi. 

Na zes ronden was Ron Smit overtuigend 

winnaar. Hij had slechts één remise toegestaan; 

een mooie score. Gedeeld tweede en derde 

waren de organisatoren Henk Kuyer en Bart 

van Tooren, beiden met een vol punt 

achterstand. Thijs Dam was vierde. 

 

SGS-beker 

Goed nieuws is er van het bekerteam van 

DBC. Na een 2.5-1.5 overwinning tegen 

Vianen zit het bekerteam in de kwartfinale. 

Daarin speelt DBC op 16 april tegen de 

Regiohakkers. Een gepaste revanche voor de 

4.5-3.5 nederlaag in de externe competitie 

tegen de Regiohakkers lijkt op zijn plaats. 

 

Externe competitie 
DBC1 staat na acht ronden vrijwel onderaan. 

Dat terwijl ons vlaggenschip vorig jaar lang 

mee streed om het kampioenschap en enkele 

jaren geleden nog in de KNSB speelde. 

Lijfsbehoud in de overgangsklasse lijkt al haast 

een onmogelijke opgave geworden. Het zit het 

team met drie keer 4-4 en twee keer met 4.5-

3.5 verliezen ook niet mee. 

DBC2 wint wel regelmatig maar helaas gingen 

ook twee cruciale wedstrijden verloren. Het 

team staat nu derde en is kansloos geworden 

voor de titel. 

DBC3 is door twee forse overwinningen, eerst 

op IJsselstein en vervolgens tegen koploper 

Utrecht6, buiten de gevarenzone gekomen. Het 

team staat nu keurig vijfde, met zelfs maar 

twee wedstrijdpunten achter de koploper. In 

theorie kan het team zelfs nog poulewinnaar 

worden…. 

Het jeugdteam DBC C1 draait prima mee in 

hun poule. Het team staat na vijf gelijke spelen 

en één nipte nederlaag keurig 3
e
 in de poule 

van 5. Dat is heel wat beter dan vorig jaar. 

 

 



 

Interne competitie 
In de interne competitie staat na 23 ronden 

Ernst Jos nog steeds bovenaan. Ernst lijkt hard 

op weg zijn titel te prolongeren. Thijs Dam en 

Henk Kuyer volgen op geringe afstand, de rest 

is al min of meer kansloos.  

 

In de interne competitie voor de junioren staat 

momenteel Jonas Schuitemaker bovenaan. 

Jonas en Jesse van der Spek spelen overigens 

ook af en toe met de senioren mee en hebben 

daar beiden al hun eerste overwinning te 

pakken.  

 

DBC-bekercompetitie 
In het bekertoernooi zijn inmiddels de eerste 

drie kwartfinalepartijen gespeeld: Dick 

Berkelaar won na loting van Henk Kuyer. 

Thijs Dam won van Dirk van Kekem en Onno 

Kooy van Patrick van Beelen. In de laatste 

kwartfinalepartij strijden Ben van der Laan en 

Henri van Duyl om de laatste halve  

finaleplaats.  De halve finales worden hopelijk 

gespeeld op 23 april.  

 

Kampioenschap SGS E-junioren 
Zaterdag 10 april gingen vier junioren naar 

Bussum voor het kampioenschap voor teams 

tot en met 10 jaar. Timon Crouze, Douwe 

Terlouw, Simon Beusen en Wouter 

Remmerswaal werden vijfde. Douwe behaalde 

met 3.5 uit 6 de beste score. 

 

Jeugdtoernooi in Hoevelaken 
Voor de jeugd was er op 27 maart in 

Hoevelaken een snelschaaktoernooi. DBC was 

daar met 12 (!) leden aanwezig. Deze 

presteerden prima. Voor menige speler was er 

een prijsje. Jesse van der Spek behaalde een 

score van 75 % in zijn partijen en was daarmee 

het beste op dreef van alle DBC-spelers. Ook 

Joshia en Daniel de Roos scoorden beide 

royaal boven de 50 %. Een geslaagde dag! 

 

Vijf nieuwe leden  
In de afgelopen maanden kon DBC vijf nieuwe 

leden verwelkomen: de senior John van Zeijl 

en de junioren Vincent Manschot, Oscar 

Groenemeijer, Niels Verheijen en Len van der 

Werff. Welkom!  

 

 

 

 

Rouke Bakker 

Op 27 januari 2010 overleed na een lang ziekbed Rouke Bakker op 76-jarige leeftijd. Rouke was al lid 

sinds 1976, en behoorde dus tot de oudgedienden. Rouke is lange tijd actief lid geweest van DBC, 

waarbij hij ook zes jaar in het bestuur zat. Op de club was Rouke een zeer ingetogen lid, die 

voorafgaand aan het schaken altijd aan de tafel bij de bar zat, en daarna in het (toenmalige) 

rokersgedeelte te vinden was voor zijn wekelijkse partij. Rouke was geen heel sterk schaker, maar had 

toch soms perioden met veel goede uitslagen. Een op de website geplaatste partij tegen Max Nolte is 

daar een voorbeeld van. De laatste twee jaar hebben we Rouke nauwelijks meer op de club gezien, 

behalve zijn afnemende gezondheid zal ook het besef dat veel andere oudgedienden er niet meer 

waren daarbij vast een rol bij hebben gespeeld.  

Met Rouke verliezen we een zeer betrokken lid. 
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