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Ernst en Jonas clubkampioen  

Het schaakseizoen zit er op. Vrijdag 11 juni was de laatste ronde van de interne competitie waarbij het 

getuige de geringe opkomst ook duidelijk was dat iedereen aan de zomer toe was. Ernst Jos werd dit 

jaar clubkampioen. Slechts twee nederlagen leed Ernst dit jaar, zes keer stond hij een gelijk spel toe. 

Het aantal van 13 winstpartijen deed niemand hem na. 

Jonas Schuitenmaker was de nieuwe kampioen bij de jeugd. Jesse van der Spek werd tweede, Jasper 

Stammes derde. 

Ernst en Jonas, van harte gefeliciteerd! 

Het was voor DBC als geheel een ‘matig’ seizoen. In de externe competitie was de degradatie van 

DBC1 een tegenslag en ook het aantal seniorleden nam iets af. Positief was de toename van het aantal 

jeugdleden en hun wekelijkse enthousiasme. De jeugd deed het ook op toernooien in de provincie 

prima. Meerdere keren deden er meer dan 10 jeugdleden aan mee mee, mede dankzij de ouders die als 

chauffeur optraden. Dank!  

 

Iedereen een mooie zomer gewenst! 

 

 

Externe competitie 

De degradatie van DBC1 naar de 1
e
 klasse was 

natuurlijk een zware domper dit jaar. In enkele 

jaren tijd is het team nu twee klassen gezakt. 

Volgend jaar zal het wel promotie opleveren 

maar leuk is het toch niet.  

DBC2 promoveerde zoals gebruikelijk net niet. 

De verrassing van het seizoen was DBC3 dat 

onverwacht tot de laatste ronde ineens mee 

deed om de titel. De promotie lukte niet maar 

het scheelde niet veel. Des te spijtiger dat we 

volgend jaar waarschijnlijk maar met twee 

teams in de externe competitie mee kunnen 

doen. Wellicht kunnen we wel met een team 

aan de SGS-viertallencompetitie mee doen. 

Dirk van Kekem was in DBC3 de grote 

uitblinker met 7 punten uit 8 partijen.  

 

 

Ernst Jos clubkampioen  

Ernst Jos is uiteindelijk tamelijk onbedreigd de 

nieuwe clubkampioen geworden. Proficiat. Hij 

heeft daarme zijn titel van vorig jaar 

geprolongeerd. De belangrijkste concurrenten 

zullen om Jos volgend jaar te verslaan om te 

beginnen vaker aan de interne competitie mee 

moeten doen. Die concurrenten zijn met name 

Thijs Dam en Henk Kuyer die respectievelijk 

2
e
 en 3

e
 werden. Op flinke achterstand volgde 

Ben van der Laan op de 4
e
 plaats, Ron Smit 

werd vijfde. 

Ernst Jos behoorde met 21 partijen voor de 

interne competitie ook tot de leden die de 

meeste interne partijen gespeeld heeft. Treurig 

is dat er maar 19 leden zijn die tenminste 10 

partijen hebben gespeeld. Zelfs van de spelers 

van DBC1 of DBC2 zijn er 7 die de 10 partijen 

niet haalden. Heren, dat kan en moet beter! 

 

 

Zomerschaak 
Ron Smit vraagt of er belangstelling is voor 

een zomeravondcompetitie op vrijdagavond bij 

de Quibus op de Hessenweg. Belangstellenden 

kunnen zich bij Ron melden (r.smit5@planet.nl 

of 06-53364039). 

 

 



 

DBC-bekercompetitie 
Thijs Dam is de nieuwe bekerwinnaar. In de 

finale tegen Ben van der Laan werd het twee 

keer remise waarna het lot Thijs als winnaar 

aan wees. Natuurlijk gunnen we het Thijs van 

harte maar een loting is als afsluiting toch 

weinig bevredigend. Kunnen we niet gewoon 

afspreken dat vanaf de halve finale indien 

noodzakelijk snelschaakpartijtjes de winnaar 

bepalen?  

 
 

Junioren 

De junioren hadden een uitstekend seizoen. 

Het aantal leden steeg gestaag en ook de 

prestaties waren prima. Het extern spelende 

team was vorig jaar nog laatste in de poule 

maar eindigde nu keurig in de middenmoot. 

Renzo van Grevengoed was topscorer van het 

team.  

Bij het snelschaakkampioenschap voor de 

jeugd was Jesse van der Spek de winnaar.  

Eline Wilhelm eindigde als beste van de 

meisjes. Eline is daarmee gelijk 

clubkampioene bij de dames (!) want anders 

dan enkele jaren geleden zijn er bij de senioren 

geen dames meer actief.  

Het laatste toernooi voor de jeugd was op 5 

juni in Baarn. Jasper, Robert, Renzo, Jesse, 

Douwe, Wouter, Oscar en Len, gingen op deze 

heel warme zaterdag naar Baarn onder  

begeleiding van Ron en Patrick. Jesse werd 2e 

in de C categorie. De hoogste DBCers in D en 

E waren Robert en Douwe, beide op de 4e 

plaats. Vooral voor Douwe was het jammer dat  

 

 

 

 

 

hij door een geringer aantal weerstandspunten 

net geen derde werd.  

 

 

Twee nieuwe jeugdleden 
Het aantal jeugdleden blijft gelukkig stijgen. In 

april konden we Len van der Werff en Niels 

Verheijen welkom heten. Beide veel pezier 

gewenst bij DBC.  

Helaas hebben Fabian Polman (te druk) en 

René Nieuwenhuis (verhuisd naar Amersfoort) 

bedankt voor het lidmaatschap.  

 

 

Goedkoper lid zijn van DBC  
De U-pas is een gratis kortingspas voor 

inwoners van Utrecht, Houten, Breukelen, 

Maarssen, De Bilt, Bilthoven Nieuwegein en 

IJsselstein met een laag inkomen. DBC is 

aangesloten bij U-pas. U-pashouders vanaf 17 

jaar en ouder krijgen met de pas 50% korting 

op de contributie, t/m 16 jaar zelfs 100%. Voor 

meer informatie: www.utrecht.nl en zoek dan 

op U-pas (helaas is het een zeer onduidelijke 

website, bellen lijkt handiger). 

 

 

Start komend seizoen 
Het nieuwe schaakseizoen start op vrijdag 20 

augustus met voor de senioren het traditionele 

salami-toernooi en voor de jeugd het 

knakworstentoernooi. Ook vegetariërs zijn 

welkom! Vanaf 27 augustus wordt op drie 

vrijdagavonden het Open Kampioenschap voor 

De Bilt-Bilthoven georganiseerd. Iedereen 

wordt gevraagd hier vast schakers van buiten 

DBC voor uit te nodigen. 

Vrijdag 17 september is de ledenvergadering. 

 

 

 

 

 

Adres redactie: bartvantooren@versatel.nl 

Wijzigingen van mailadres en nieuwe adressen graag doorgeven aan Bart.


