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Hier is hij dan, het eerste Schaakpraatje van 
DBC, de nieuwe elektronische nieuwsbrief. 
Met het belangrijkste DBC-nieuws, feitjes en 
achtergronden. 
Het Schaakpraatje komt niet in de plaats van 
het illustere verenigingsblad de Schaakpraat, 
maar daar deze zeer onregelmatig uitkomt (de 
laatste, nummer 136, dateert van december 
2006), leek ons een actuele nieuwsbrief wel op 
zijn plaats. 
We streven er naar het Schaakpraatje 
regelmatig uit te brengen. Als je berichten 
hebt, kun je die bij de redacteuren aanleveren. 
 
Bart van Tooren en Dirk-Jan van Speybroeck 
(redactie) 
 
DBC gaat niet verhuizen 
(door onze parlementaire redactie) 
Het voorstel van het bestuur om te verhuizen 
naar een andere speelzaal werd op de ingelaste 
extra ledenvergadering niet overgenomen door 
de leden. Met 10 stemmen voor en 16 tegen 
was er een duidelijke uitslag. De in het 
vooruitzicht gestelde mooiere (en grotere) 
speelzaal kon de leden niet overtuigen. Het 
grote aantal tegenstemmers werd 
waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat het 
argument van de veel geringere kosten van de 
nieuwe zaal verviel daar DBC enkele dagen 
voor de ledenvergadering een huurverlaging 
van de Voorhof kreeg aangeboden. 
 
Fabian Polman jeugdkampioen 
Onlangs is het open jeugdkampioenschap van 
de jeugd van De Bilt/Bilthoven afgerond. Na 
zes speelronden was Fabian Polman de 
overtuigende winnaar. Proficiat! Gerard van 
Beelen werd tweede, Eline Wilhelm derde.  
 

Jeugd rukt op 
Fabian was ook bij het open kampioenschap 
voor de senioren in september goed op dreef. 
Niet alleen Fabian doet trouwens van zich 
spreken. Zo deed bij het 
snelschaakkampioenschap Nolan Wijenberg 
het opvallend goed. En in de interne competitie 
bij de senioren staat Sjors Verhaar momenteel 
op plaats 13, na o.a. een overwinning in de 5e 
ronde op Ron Smit.  
De senioren zijn gewaarschuwd! 
 
Lukas Boutens snelschaakkampioen DBC 
Vrijdag 7 november werd het snelschaak-
kampioenschap gehouden, met in totaal 26 
deelnemers. Het toernooi begon later vanwege 
de eerder op de avond gehouden extra 
ledenvergadering, maar toch konden 9 ronden 
worden afgewerkt met steeds 5 minuten 
p.p.p.p. Overtuigend winnaar werd Lukas 
Boutens; alleen Rick van Drie wist hem een 
remise te ontfutselen. Tweede werd Paul van 
der Klein, derde Onno Kooy. Lukas, proficiat! 
In zijn als altijd zeer bescheiden 
overwinningstoespraak bedankte Lukas vooral 
zijn familie en zijn schaaktrainers voor het 
bereiken van deze mijlpaal in zijn carrière. 
Zaterdag 15 november is in Bunschoten het 
SGS-snelschaakkampioenschap voor 
clubteams. DBC zal er met twee teams 
aanwezig zijn. De indeling van de teams is al 
op basis van het snelschaakkampioenschap 
gemaakt, maar als je vindt dat je beslist in onze 
twee teams thuis hoort, kun je contact 
opnemen met Thijs Dam. 
 
Lagere contributie voor jeugd 
Tijdens de eerder genoemde ledenvergadering 
werd besloten de contributie voor de jeugd met 
20 euro te verlagen tot € 80. Leden die al 



betaald hebben krijgen € 20 terug gestort. Het 
bestuur voerde als argumentatie voor de 
voorgestelde verlaging aan dat de contributie 
hoger was dan die van de meeste andere 
schaakverenigingen en dat we toch alles op 
alles moeten zetten om de huidige terugloop 
van het aantal jeugdleden te stoppen en liefst 
weer om te buigen in een toename. 
  
DBC 1 en DBC 2 winnen eerste wedstrijd 
(door onze SGS-correspondent) 
In de externe competitie is de start voor DBC 1 
en DBC 2 hoopvol: DBC 1 won in Utrecht met 
6-2 van het 1e team van De Rode Loper en 
DBC 2 won met 5.5-2.5 van Hoogland 2. 
DBC 3 verloor helaas de eerste wedstrijd: 
Nieuwegein 1 was met 5-3 te sterk. De uitslag 
was opvallend: er werden zes remises en twee 
nederlagen gescoord.  
 
Paul vd Klein koploper interne competitie 
De interne competitie kent tot nu toe een hoge 
opkomst. En terecht, want met veel opvallende 
uitslagen en veel wisselingen aan de top is het 
tot nu toe gewoon spannend. Paul leidt na 
ronde 5, maar dat zegt nog niets. Rein Escher 
en Henk Kuyer volgen op de voet.  
Opvallend is dat Ron Smit en Jan van Lopik 
elk door meerdere verliespartijen niet bij de 
eerste 25 staan. Heren, werk aan de winkel! 
 
Lukas Boutens wint Open Kampioenschap 
Inmiddels al wat langer geleden maar om 
definitief aan de vergetelheid te onttrekken hier 
nog de uitslag van het in september gehouden 
open kampioenschap. Lukas werd evenals bij 
het snelsschaakkampioenschap de winnaar, 
met 5 punten uit 6 partijen. Met 4.5 uit 6 
eindigden Thijs Dam, Rik Weidema en Fabian 
Polman. In deze volgorde werden zij ook 2, 3 
en 4 waardoor Fabian ondanks zijn prima 
prestatie net buiten de prijzen viel.  
 
Bekertoernooi start deze maand 
De eerste ronde van de beker begint deze 
maand en moet voor 1 januari zijn afgerond. 
Iedereen kan meedoen, alleen zijn de mensen 
die ook extern spelen direct geplaatst voor het 
hoofdtoernooi. Het toernooi zelf start met 32 
spelers. Als zich meer mensen opgeven wordt  
er een voorronde gespeeld. Meer details 
volgen. 
 
 
 

 
Beterschap gewenst  
Enkele vaste spelers in de Voorhof zijn 
momenteel helaas opvallend afwezig. Rouke  
Bakker en Richard Vink: beterschap gewenst! 
We hopen op een snelle terugkeer achter het 
bord! 
 
Van Everdingenschool schaakkampioen  
Voor het eerst sinds 2004 heeft DBC weer het 
traditionele Schoolschaaktoernooi van de 
gemeente georganiseerd. Door dit toernooi 
weer gewoon op de vrije woensdagmiddag te 
houden, bleken er 8 scholen met 14 teams mee 
te willen doen onder de bezielende leiding van 
Joop Faber en Ron Smit. 
Schoolschaakkampioen 2008 is geworden de 
Van Everdingenschool met 12 matchpunten. 
Behalve een taart en een grote beker mag het 
team van de Van Everdingenschool ook 
meedoen aan het regionale schoolschaak-
toernooi in februari 2009. Bovendien kunnen 
zij gratis training krijgen van DBC. De eerste 
teams van de St. Michaelschool en de Rudolf 
Steinerschool werden tweede en derde. 
 
Ben van der Laan en Bart Rahder lid af  
Ben van der Laan en Bart Rahder hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. Ben betreurt het zeer 
dat er niet meer gerookt mag worden; Bart 
merkt dat de leeftijd hem toch te ernstig begint 
te hinderen bij het schaken. Beide zijn 
decennia lang gezichtsbepalende leden geweest 
van DBC zoals in het onvolprezen 
jubileumboek (nog steeds bij Joop Faber 
verkrijgbaar) te lezen is. We zullen beide 
missen. 
 
Mutaties in ledenbestand  
Zoals altijd in het begin van een seizoen zijn er 
enkele mutaties in het ledenbestand. Boven 
noemden we er al twee. Ook de jeugdleden 
Wolfert Verstraete en Jack Winters bedankten 
helaas. Welkome nieuwkomer is Dirk van 
Kekem die tijdens het open kampioenschap al 
van zich deed spreken en het nu ook in de 
interne competitie prima doet. Wordt Dirk dit 
jaar ons geheime wapen in de externe 
competitie? 
Verder versterkten de junioren Joshua de Roos 
en Eline Wilhem de gelederen. Welkom!  
DBC telt nu 48 leden: 35 senioren en 13 
junioren.  


