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Voorwoord en verantwoording 
 
Het idee voor het maken van een boek ter gelegenheid van het 
vijfenzeventigjarig bestaan van de schaakvereniging De Biltse 
Combinatie (DBC) is ontstaan in het grootcafé-restaurant de Griffel. 
Hier kwamen wij in het begin van deze eeuw elke zaterdag om half vijf 
bij elkaar om het NRC-cryptogram op te lossen, en de politiek, onze 
persoonlijke omstandigheden en het wel en wee van DBC door te 
nemen. Wij, dat waren Harald Daan, Fieke en Joop Faber, Wichert 
Hoekert en Paul van der Klein.  
We togen aan het werk door het krantenarchief en het archief van DBC 
door te nemen en te documenteren. Wichert viel al snel af omdat hij 
zich steeds meer op het leven in Amsterdam richtte. De opzet van het 
boek was een discussiepunt: Wel of niet chronologisch, wel of niet 
volgens thema's, als het volgens thema's moest dan wel binnen de 
thema's chronologisch. Als het maar een leuk boek werd. Omdat we 
voorzagen dat de opmaak een belangrijk aspect was voor zo'n boek 
was het duidelijk dat er iemand bij moest komen: Onno Kooy, die 
ervaring opdeed met de redactie van het clubblad 'Biltse Schaakpraat'. 
Het moest een gedenkboek worden dat je zou willen doorbladeren op 
zoek naar een naam of waarbij het oog zou moeten vallen op 
interessante stukken of illustraties, maar dat je uiteraard ook van voor 
naar achteren zou kunnen lezen. Harald schreef een lang stuk over de 
historie van DBC waarin vooral heel veel namen werden genoemd. Hij 
meende dat daarmee het boek wel af was. Misschien had hij haast 
vanwege zijn gezondheidsproblemen. Na zijn vroegtijdig overlijden in 
2004 stagneerde de voortgang steeds meer hoewel er inmiddels heel 
veel materiaal was verzameld en er ook al heel veel teksten waren 
geschreven.  
Inmiddels was wel in 2005 aan het bestuur van DBC het voorstel 
voorgelegd het boek feestelijk uit te geven ter gelegenheid van het 
lustrum in mei 2006. Het bestuur had ingestemd en ook een 
gedeeltelijke financiering toegezegd behoudens goedkeuring van de 
ledenvergadering van DBC.  
In de zomer van 2005 vormde zich een nieuwe redactie (Joop Faber, 
Onno Kooy en Bart van Tooren) die de draad weer oppakte en het 
boek afrondde. Helaas was Paul van der Klein in deze laatste fase niet 
meer actief bij het ‘project’ betrokken, maar hij had zijn aandeel 
eerder al royaal geleverd. 
Onno Kooy bleek op zeker moment de missing link. In de fase dat 
iedereen er mee ophield, zei hij met grote volharding "Het boek komt 
er". Zie hier. 
 
Joop Faber, Onno Kooy en Bart van Tooren 
 
 



Dankwoord 
 
Er zijn veel mensen die ons met de voorbereidingen voor het schrijven 
en samenstellen van dit boek vanaf najaar 2002 hebben geholpen. 
Allereerst zijn we begonnen de kranten erop na te slaan. Dit waren de 
krantenleggers van de Biltse en Bilthovense Courant, die door het 
Streekarchief worden beheerd en bewaard in de kelder van het 
gemeentehuis Jagtlust. Aanvankelijk was de behulpzame hand die van 
Britta Pilger, die ons bovendien van koffie voorzag. Helaas konden we 
niet van haar prettige aanwezigheid blijven profiteren, omdat ze een 
andere baan kreeg. Haar opvolger Bart Jagt is ons behulpzaam 
geweest bij het nog eens nasnuffelen van artikelen in de oude kranten.  
Het verluchtigen van het boek met foto's op evenwichtige wijze door 
de tijd heen bleek niet mogelijk. Wel konden wij beschikken over foto's 
gemaakt door Bart Rahder, foto's in de kranten en foto's in het archief 
van DBC en bij deze en gene thuis. Wij zijn Cobus Berkelaar, Wim 
Kool, Ben van der Laan, Bart Rahder en Ron Smit erkentelijk voor het 
materiaal dat zij aangeleverd hebben. Eveneens bedanken wij Rinus 
Alberti die de digitale foto's van de artikelen uit de oude kranten heeft 
gemaakt en Peter Klap voor de foto van de grote zaal in De Voorhof. 
Dank zijn wij verschuldigd aan de Historische Kring d'Oude School te 
De Bilt. Met name Jan van der Heijden die in september 2003 helaas is 
overleden, Ellen Drees en Jan van den Heuvel. De foto's van de oude 
speellocaties van de sc De Bilt en sc Bilthoven hebben wij gekregen uit 
het fotoarchief van de Historische Kring.  
Voor het corrigeren, kritisch beoordelen van diverse artikelen en 
doorlezen van het hele manuscript danken wij Irma van Beuningen en 
Fieke Faber.  
Tenslotte zijn wij dank verschuldigd aan de ledenvergadering van DBC 
die op 26 augustus 2005 instemde met de voorgestelde financiering 
van het boek. 
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In Schaakpraat nr. 136 van november 1983 staat een interessant stuk van de 
toenmalige interne wedstrijdleider de Graaf als je een boek over de 
geschiedenis van een club gaat schrijven. Het wegwerpen van oude uitslagen 
bijvoorbeeld is een hachelijke zaak. Het gevolg kan zijn dat je ervan wordt 
beticht geen historisch besef te hebben. Of dat erg is? Dat hangt van je 
interesse af. Wat zegt Kees de Graaf hierover: 
 
"Wie wat bewaart heeft wat”, bedacht de wedstrijdleider laatst toen hij zijn 
(niet een map of een dossier, nee: een tas!) met oude DBC-partij-uitslagen 
over de periode 1977-1983 tevoorschijn haalde. DBC-historici kunnen hieruit 
opmaken dat in deze tas kennelijk ook nog gewetensvol materiaal uit de 
bewindsperiode van de vorige wedstrijdleider JAJ Faber bewaard werd. Het 
gaat hier om een versleten schooljongenstas, die door al deze oude uitslagen 
en ranglijsten hetzelfde corpulent uiterlijk had als toen ondergetekende de 
eerste dag naar de HBS ging, en meende dat bij die gelegenheid alle 
kraaknieuwe boeken aan de Heren Leraren ter inspectie aangeboden moesten 
worden. Ach, deze oude uitslagen! Te zien dat Milort wint van Mensonides, van 
Til remiseert met Boogaard; dat is je ware nostalgie, zelfs voor mij, die nog 
maar zo relatief kort bij deze club is. In ieder geval, deze tas stond op het 
punt zich op een explosieve manier van zijn naden te ontdoen, en daarom 
besloot ik de hele inhoud maar eens weg te mieteren. De volgende ochtend, 
toen ik langs de volle vuilnisbak het hek uit fietste, bekroop mij een licht 
gevoel van onbehagen. Echter, toen ik ‘n paar weken geleden ging indelen 
voor de derde ronde Rapid ging het gevoel over in ware paniek: ik had ook de 
uitslagen van de tweede ronde weggegooid! Wat moest ik doen, trachten de 
zaak te reconstrueren, iedereen te vragen hoe hij had gespeeld? Antwoorden 
te krijgen van “Hebben we dan al rapid gespeeld" tot “Natuurlijk heb ik toen 3 
punten gescoord”? Nee, ik heb besloten de punten van de tweede ronde maar 
gewoon niet mee te tellen. Met excuses aan allen. 
Gelukkig weet ik dat DBC'ers zich alleen maar om het spel bekommeren, en 
punten en ranglijsten nauwelijks enige rol spelen. Daarom geloof ik dat het 
een geruststelling kan zijn voor degenen die menen te laag op de rapidlijst te 
staan, dat ze beter waren geëindigd als die rot tas van de wedstrijdleider niet 
zo nodig uit zijn voegen had moeten barsten." 
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De voorgeschiedenis 1915-1931 
 
 
De eerste aanwijzingen voor georganiseerde schaakactiviteiten zijn 
gevonden in de Biltsche Courant en gaan terug tot 1918 of misschien 
wel tot 1915. In die tijd is het aantal inwoners van de Bilt ongeveer 
5000, uitgroeiend naar bijna 12000 in 1931. Dit is inclusief het dorp 
Bilthoven, dat in 1917 zijn naam heeft gekregen. Wakend over deze 
gemeente is HPJ Baron van Heemstra, burgemeester van 1907-1927.  
 
Het ontstaan van Bilthoven hangt nauw samen met de ontginning 
omstreeks 1860 van het bosgebied ten noorden van Jagtlust door de 
Nederlandse Spoorwegen. Reeds in 1863 (aanleg spoorlijn Utrecht-
Amersfoort-Hattemerbroek) is er de halte De Bilt-Station. Uitbreiding 
door nieuwe lijnen van Den Dolder naar Baarn in 1898 en van De Bilt-
Station naar Zeist in 1901 (laatste trein in 1972, gesloopt in 1978) 
zorgt voor een toename van reizigers, reden om in 1901 te besluiten 
tot de bouw van een nieuw, nu nog aanwezig station. Tevens ontstaat 
er rond 1900 de eerste bebouwing in de omgeving van het station. Dit 
nieuwe dorp wordt in eerste instantie met de naam De Bilt-Station 
aangeduid. Deze benaming wekt echter verwarring bij de treinreizigers 
die, om zich naar het dorp De Bilt te begeven, nog wel een half uurtje 
moeten wandelen. In 1917 wijst de Biltse gemeenteraad na het nodige 
geharrewar officieel de naam Bilthoven aan de nieuwe dorpskern toe.  
 
Wie de ontwikkeling van het schaken in De Bilt/Bilthoven gaat onder-
zoeken loopt al snel tegen het feit aan dat onze schaakclub eigenlijk 
afstamt van dammers. Volgens de Biltsche Courant van 4 december 
1915 is op 26 oktober 1915 een 'Biltsche Damvereeniging' opgericht. 
Het bestuur bestaat uit W Beerbaum (voorzitter), H Schouten (secre-
taris) en A Schaafsma (penningmeester). 
Deze damvereniging speelt vanaf 29 oktober 1915 elke maandagavond 
ten huize van P de la Rivière aan de Utrechtscheweg. Bij de oprichting 
heeft men de beschikking over 10 borden en 10 spellen schijven. 
 
Al vrij snel begint deze damclub vriendschappelijke matches tegen 
andere verenigingen in de omgeving te spelen. Zo zijn er in 1916 
beknopte wedstrijdverslagen met individuele uitslagen in de Biltsche 
Courant te vinden van onder andere matches tegen Zeist (12-8 verlo-
ren, de rematch met 14-6 gewonnen), Ons Genoegen (Utrecht, 13-7 
gewonnen door De Bilt) en Zwart-Wit (Utrecht, 11-9 voor De Bilt). 
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Uit de Biltsche Courant van 4 december 
1915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezien de opstellingen en het aangeschafte materiaal zal de damclub 
op dat moment uit een kleine 20 leden hebben bestaan. In de Biltsche 
Courant van 10 februari 1917 lezen we dat er een simultaanseance1 
wordt gehouden waarbij de hoop wordt uitgesproken dat deze seance 
aanleiding moge zijn om lid te worden van de vereniging, welke door 
mobilisatie en verhuizingen het ledental had zien afnemen.  
 

 
 
Advertentie in de Biltsche Courant van 14 september 1918  

 
In de Biltsche Courant van 14 september 1918 staat een advertentie, 
onderschreven door voorzitter J van Bodegraven en secretaris W Beer-
baum, en een mededeling in de rubriek Allerhande van dezelfde krant 

                                          
1 Een simultaanseance is een bijeenkomst waarbij één speler het tegelijk opneemt tegen 
een groot aantal tegenstanders, meestal 20 tot 50. De simultaangever heeft wit en loopt 
één voor één de borden af waarbij degene die achter het bord zit, moet zetten op het 
moment dat de simultaangever langs komt. De simultaangever is meestal een sterke 
speler waarvan een hoge score wordt verwacht. 
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over een bijeenkomst op maandag 16 september 1918 met de tekst: 
"... pogingen aangewend om te komen tot de oprichting van een 
Biltsche Dam- en Schaakclub. Alle beoefenaars dezer spelen kunnen lid 
dezer vereeniging worden. Men kan op deze manier een der lange 
winteravonden dooden.” 
 

 
Uit de rubriek 'Plaatselijk nieuws' in de 
Biltsche Courant van 14 september 1918 

 
 
 

 
Jacob van Bodegraven is boekhandelaar en eigenaar van een 
Electrische Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij. Bij deze drukkerij 
wordt tot 1925 de Biltsche Courant gedrukt. Wie gedacht had dat de 
voorzitter via dit medium een uitstekende reclame voor de nieuwe 
dam- en schaakvereniging bedreef, komt bedrogen uit. Tot 1925 zijn 
de berichten over de Biltsche Dam- en Schaakclub spaarzaam. 
 
Op 16 september 1922 meldt de Biltsche Courant de verhuizing van de 
Biltsche Dam- en Schaakvereeniging naar een groter speellokaal. Dit is 
nodig door de toename van het ledental. De nieuwe lokaliteit is het 
Vereenigingsgebouw aan de Bunnikscheweg, nu Kapelweg. Speelavond 
wordt vrijdag, aanvangstijd 19.30 uur. 
 
Dit Vereenigingsgebouw is voor christelijke verenigingen in die tijd 'the 
place to be'. In de krant van 9 december 1922 lezen we het volgende 
schema (alles beginnend om 19.30 uur): 
maandagavond: de jongelingsvereeniging “Vreest God, eert den  
   Koning”  
woensdagavond: Gemengd zangkoor “Zang Vereedelt” en de  
   gereformeerde meisjesvereeniging “Tabitha”  
donderdagavond: jongelingsvereeniging “Darius” en de gemengde  
   Zangvereeniging “Euphonia” 
vrijdagavond:  knapenvereeniging “Obadja” en dam- en   
   schaakvereeniging De Bilt 
 
Zo leveren de dammers hun maandagavond in voor de vrijdagavond. 
Deze vrijdagavond is echter geen lang leven beschoren. In de Biltsche 
Courant van vrijdag 9 februari 1923 blijkt dat de Dames Mandoline-
club Steeds Beter de vrijdagavond heeft ingepikt (live muziek en 
denksport was ook toen al geen gelukkige combinatie) en dat de 
dammers/schakers zijn verbannen naar de dinsdagavond. 
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Als er in deze periode al berichten over de dam- en schaakclub 
verschijnen, dan hebben deze berichten uitsluitend betrekking op de 
dammers. Eind twintiger jaren worden in het bestuur twee vertegen-
woordigers van de schakers opgenomen; blijkbaar is er de wens om 
dit spel wat te promoten. In het bestuur treedt naast voorzitter J van 
Bodegraven nu als secretaris op JPH Anepool. 
Wie de schakers zijn in de periode 1915 tot 1931 is niet meer te 
achterhalen. Vermoedelijk is genoemde Jacob van Bodegraven er één 
van, misschien ook W Beerbaum en zeker JPH Anepool die later lid 
wordt van de sc Bilthoven en de sc De Bilt. Beerbaum en Van 
Bodegraven zijn wellicht meer dammers dan schakers. 
 

In de Biltse en Bilthovense Courant van 12 september 1952 staat een 
artikel met als kop De heer "J. v. Bodegraven erelid van Het Rooster": 
 
"De heer J. van Bodegraven uit het Burgemeester van Heemstrakwar-
tier te De Bilt trad deze week in verband met zijn hoge leeftijd af als 
voorzitter van de Biltse damclub Het Rooster. Tijdens de dinsdagavond 
in Sportlust gehouden ledenvergadering, waarin deze mutatie plaats 
vond, werd de heer Van Bodegraven tot erelid benoemd. De heer Van 
Bodegraven ontving daarbij als stoffelijk blijk van waardering een 
sigarenaansteker met inschrift. Tientallen jaren heeft hij de Biltse 
damclub gediend, die enige jaren terug samensmolt met de 
Bilthovense damclub Het Rooster. Aan deze fusie heeft hij vruchtbaar 
meegewerkt. De heer Van Bodegraven is een der oprichters van de 
plaatselijke damvereniging. Zevenendertig jaar lang was hij voorzitter. 
[...]" 
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Tussen 1931 en 1945 
 
 
Couleur locale 
 
In 1933 lijkt het er even op dat de ontwikkeling van De Bilt een grote 
vlucht zal nemen. Dertig jaar nadat de gebroeders Wright het eerste 
vliegtuig het luchtruim hadden doen kiezen, worden er plannen ge-
smeed om op het landgoed Oostbroek een vliegveld aan te leggen. 
Hebben wij hier te maken met een vervroegde 1-aprilgrap in de Bilt-
sche Courant van 23 maart 1933 of is het werkelijkheid? 
In deze periode wordt een ander kenmerkend gebouw voor Bilthoven 
neergezet. Het Nieuwe Lyceum start in 1935 in een villa aan de 
Vermeerlaan, maar krijgt in 1938 een nieuw gebouw naar ontwerp van 
architect PHN Briët. Op 5 september 1939 wordt de school officieel 
geopend. Door een bombardement wordt het lyceum op 29 december 
1944 totaal verwoest. In 1949 is Het Nieuwe Lyceum naar het oor-
spronkelijke ontwerp weer opgebouwd aan de Jan Steenlaan. Het 
gebouw bestaat uit het rechtergedeelte van de huidige school, inclusief 
de ingangspartij. Bij herbouw is niet meer zoals in 1938 een pleister-
laag aangebracht. Op 7 januari 1950 wordt de school voor de tweede 
maal officieel in gebruik genomen.  
Wat betreft de politiek is De Bilt in 1939 haar tijd reeds ver vooruit. Zo 
blijkt er bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen al sprake te 
zijn van Gemeentebelangen en de lijst Lucassen. Opmerkelijk aan deze 
gemeenteraadsverkiezingen is verder dat alle partijen meer stemmen 
krijgen dan in 1935, hetgeen kan worden toegeschreven aan een 
hogere opkomst (7277 stemmers in 1939 versus 5638 in 1935) en 
waarschijnlijk ook aan een toename van het aantal stemgerechtigde 
inwoners van De Bilt. Er zijn 8 stemlokalen. In die tijd is stemmen 
verplicht.  
 

 
 
Eveneens in 1939 zien de 
eerste bouwtekeningen 
voor het verkeersplein de 
Berenkuil het licht. Uit de 
Biltsche Courant van 12 
mei 1939. 
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Het schaken in De Bilt tussen 1931-1945 
 
Na 1930 versnelt de ontwikkeling van het schaken zich. De drang naar 
een specifieke schaakvereniging, dus niet als aanhangsel bij een 
damvereniging, en het feit dat het in die tijd gebruikelijk was om alle 
sport uitsluitend met geloofsgenoten te beoefenen, leiden tot een voor 
Biltse begrippen ongekende explosie van schaakverenigingen.  
De volgende verenigingen worden in de periode 1930-1945 in de krant 
genoemd: 
• De Bilt: De Biltse Dam- en Schaakclub (1918-?) speelt in gebouw 

de Vereeniging, Bunnikscheweg (nu Kapelweg), in 1934 weer de 
Biltsche Dám Vereeniging genoemd. Blijkbaar heeft deze club het 
schaken formeel opgegeven. De schakers splitsen zich onder im-
pulsen van M van Santen en JM van Dijk op 15 december 1937 
alsnog af van de Biltse Dam- en Schaakclub. De nieuwe club noemt 
zich Schaakclub De Bilt.  

• De Bilt: RK Dam- en Schaakclub 1931-1933? speelt in het RK 
Vereenigingsgebouw, Groen van Prinstererweg. 

• Bilthoven: Schaakclub Bilthoven, aanvankelijk opgericht in 1931 
als de Bilthovensche Christelijke Schaakclub, maar in 1935 wordt 
de naam veranderd in sc Bilthoven met een neutrale signatuur.  

 
De vraag is of er nog meer schaakverenigingen zijn geweest. Het lijkt 
er op dat er minstens nog één poging is gedaan.  
In de Biltsche Courant van 30 december 1932 vinden we een adver-
tentie met de simpele kop: "Schaken", gevolgd door de tekst:  
"Liefhebbers te De Bilt en Bilthoven gevraagd voor oprichting eener 
schaakclub. Adhaesiebetuigingen s.v.p. spoedig in te zenden aan het 
bureau van dit blad Hessenweg 2, de Bilt of Bangma's Boekhandel, 
Vinkenlaan, Bilthoven onder motto "Schaken". 
Naar de achtergrond kan men slechts gissen. Het valt niet meer te 
achterhalen of dit heeft geleid tot de oprichting van een vereniging. 
 
De Rooms-katholieke Dam- en Schaakclub behoort niet tot de voor-
lopers van de huidige schaakvereniging De Biltse Combinatie. Toch 
volgt hier een korte impressie aan de hand van een artikel in de Biltse 
Courant van 29 september 1932. In dit artikel wordt de viering van 
het éénjarig bestaan van de RK Dam- en Schaakclub op 2 oktober 
aangekondigd. Plaats van handeling: gebouw de “Vereeniging” aan de 
Groen van Prinstererweg. Het feest zal worden geopend door pastoor 
A Schaepman, alleen katholieken zijn welkom, het programma bevat 
een komische voordracht door eenige heeren, declamatie door den 
heer W van Hattum, een eersteklas strijkje en dansen na afloop. 
Plaatsbespreken kan na de hoogmis op zondag. Deze dam- en 
schaakclub geeft op 4 februari 1933 de eerste aanzet tot een jeugd-
opleiding. In eerste instantie voor het damspel, maar bij voldoende 
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belangstelling wordt overwogen ook schaken te onderrichten. De les-
sen zijn gratis, leerlingen moeten jongens zijn en ouder dan 10 jaar.  
Daarna wordt van deze club in de plaatselijke pers nooit meer iets 
vernomen. Mogelijk zakte de club in na het vertrek van stimulator en 
initiatiefnemer pastoor Schaepman die omstreeks 1935 uit de gemeen-
te vertrok. 
 

 
Uit de Biltsche Courant van 29 september 
1932 

 
 

 
 

 
Schaken in Bilthoven krijgt goede basis 
 
Op 1 mei 1931 wordt ten huize van de heer W Groot door de heren    
C Kemp, W Groot, H Goossens, H Nienhuis en S van der Zee (H de 
Jong is afwezig) een bijeenkomst gehouden om te komen tot oprich-
ting van de Bilthovensche Christelijke Schaakclub, met eventueel zelfs 
de mogelijkheid tot dammen en het spelen van domino. Deze datum 
wordt later aangehouden als referentiepunt voor het zoveeljarig 
bestaan van de huidige Schaakvereniging De Biltse Combinatie. 
Van de zes oprichters valt het volgende te melden. 
• HP Goossens, vertegenwoordiger, was de sterkste schaker in het 

gezelschap maar waarschijnlijk geen gemakkelijk mens gezien 
latere berichten; lid tot 1939. 

• W Groot, coiffeur, na de oprichting komt zijn naam niet meer voor. 
• H de Jong, de eerste voorzitter van de club, lid tot 1935. 
• C Kemp, handelsreiziger, actief op vergaderingen, lid tot 1946.  
• H Nienhuis, coupeur, goede bestuurder, lid tot 1941. 
• S van der Zee, verffabrikant, waarschijnlijk als schaker een begin-

ner, lid tot 1935. 
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De notulen van de oprichtingsvergadering geven een opmerkelijk 
beeld hoe het tot de verkiezing van de voorzitter en penningmeester 
komt: 
"Op 1 Mei 1931 waren ten huize van de heer W. Groot de volgende 
heeren bijeengekomen n.l. C. Kemp, W. Groot, H. Goossens,            
H. Nienhuis en S. van der Zee en met kennisgeving verhinderd de heer 
H. de Jong. 
't Doel van deze samenspreking was, om tot de oprichting te geraken 
van een Schaak Club. 
Nadat de heer W. Groot één en ander nader had toegelicht, ontspon 
een geanimeerde bespreking, welke leidde tot het doen oprichten van 
een Club, waar bovengenoemd spel en o.a. Damspel en Dominospel 
zouden worden beoefend. 
Om zoo intiem mogelijk en met weinig onkosten te kunnen spelen 
werd voorloopig besloten om bij beurten ten huize der leden te 
schaken. 
Besloten werd tot het benoemen van een voorloopig bestuur en wel bij 
acclamatie tot Voorzitter de heer H. de Jong [hoewel deze niet 
aanwezig is!, red.], tot Secretaris met 4 stemmen de ondergetekende, 
tot Penningmeester, na twee maal herstemming tusschen de heeren 
Kemp en Nienhuis, laatstgenoemde heer als zijnde de oudste in jaren, 
tot Algem. Adj. met 4 stemmen de heer C. Kemp en tot Com. van 
Materiaal de heer H. Goossens. 
Hierna volgde de vaststelling der Contributie, deze wordt bepaald op 5 
gulden per jaar, te voldoen naar keuze per week 10 cent. Als inleggeld 
voor elk toetredend Lid, om een kas te vormen, wordt f 1.- betaald. 
Vervolgens wordt na eenige bespreking als schaakavond de vrijdag-
avond als de meest geschikte avond genoemd en aldus besloten. Elk 
lid mag nieuwe leden voorstellen, deze moeten aan de leden worden 
voorgedragen en na één week worden geballoteerd. 
Door de aanwezige heeren worden verschillende namen voor de Club 
opgegeven, als de meest gepaste naam wordt besloten haar 
Bilthovensche Christelijke Schaak Club te noemen. 
De eerstvolgende schaakavond zal ten huize van den heer Kemp plaats 
hebben, deze keuze werd gevonden door loting. 
Hierna werd door de heeren Nienhuis en Goossens nog een partijtje 
schaken gespeeld, waarvoor zoowel door de geoefende als niet-
geoefende spelers veel belangstelling was, en de laatsten zéér zeker 
reeds bemerkend, dit spel [is] niet voor de poes. 
De Voorzitter: (wg H de Jong), Secr: (wg S vd Zee)" 
 
Nadat de club is opgericht en de bestuursleden zijn gekozen, breidt het 
aantal leden zich al snel uit. 
Op 8 april 1932 verschijnt er een artikeltje in de krant met als kop 
Chr. Schaakclub "Bilthoven" waarin wordt gemeld dat de club sinds 
enige tijd bestaat, werd opgericht met 10 leden en dat men op 
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vrijdagavond in Hotel "De Leyen" speelt. Men doet een oproep in de 
krant om nieuwe leden te werven. Om teleurstelling te voorkomen 
wordt met nadruk op artikel 2 van het huishoudelijk reglement 
gewezen: “Leden kunnen zij zijn die den leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt en lid zijn van de Gereformeerde of Ned. Hervormde Kerk”. 
Secretaris van de vereniging is S van der Zee. 
 
 

 

 
Uit de Biltsche Courant van 8 april 
1932 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerkelijk is het volgende: 
• S van der Zee is secretaris geweest van de Bilthovensche 

Christelijke Schaakclub (de club waarvan de naam later is 
gewijzigd in sc Bilthoven), echter slechts tot 1933; 

• de Bilthovensche Christelijke Schaakclub laat juist de christelijke 
grondslag varen rond 1934, hetgeen zijn beslag krijgt in een 
ledenvergadering gehouden begin 1935. 
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In 1933 neemt H Nienhuis het voorzitterschap over van H de Jong, die 
nu secretaris wordt. Ook EMA Bos, van 1969-71 nog even lid van DBC, 
en CJ de Vleeschhouwer treden toe tot het bestuur.  
Via 9 leden in april 1932, volgt in het seizoen 1934-35 een explosie 
van 14 naar 28 leden, waaronder volgens de Biltsche Courant “eenige 
veelbelovende jonge krachten”. 

 
 
 
Uit de Biltsche Courant van 8 juni 
1934. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een simultaanavond van Ir van Steenis, meervoudig kampioen van de 
SGS (Stichtsch-Gooische Schaakbond), op 8 november 1935 levert 
alleen al een aanwas van 5 nieuwe leden op. 
 
Het aantal leden schommelt in de daarop volgende jaren tussen de 20 
en 30, met als uitschieter het seizoen 1935-36 en het oorlogsjaar 
1943, waarin 33 mensen lid zijn van de schaakclub Bilthoven. De 
toeloop omstreeks 1935 kan mogelijk mede worden toegeschreven 
aan een 'Euwe-effect'. De WK-match vindt pas in het najaar van 1935 
plaats, maar het vooruitzicht er op kan al invloed gehad hebben.  
De nieuwe leden WT Linschoten en WGF van Oosten worden omschre-
ven als veelbelovende aspirant-leden, wat vermoedelijk betekent dat 
zij nog niet meerderjarig zijn (toen 23 jaar). JPH Anepool, kapper en 
sigarenwinkelier, voorheen bestuurslid van de Damvereniging, wordt in 
1936 voorzitter van de lustrumcommissie, maar gaat desondanks in 
1937 naar de net opgerichte sc De Bilt. 
 
Het bestuur krijgt in 1934 de opdracht om nieuwe statuten en 
reglementen voor te bereiden. In een ledenvergadering op 5 januari 
1935 worden de nieuwe statuten bekrachtigd. De christelijke grond-
slag is verwijderd en de nieuwe naam is 'Schaakclub Bilthoven'. Het 
Jaarverslag 1934-1935 zegt hierover:  
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"Het reglement werd in dier voege gewijzigd, dat het thans geheel 
voldoet aan de eischen van een neutrale schaakclub". 
 

Een aardige (hoewel misschien wat subjectieve) indruk van de 
toestand in 1934 wordt gegeven door het Jaarverslag 1933-1934 van 
de hand van secretaris de Jong: 
"Kort Overzicht over het jaar '33-'34. 
De Chr. schaakclub begint met 15 leden. Er bedanken in dit afgeloopen 
jaar dr. Konijnendijk en C.G. v Kasteel. De heren v. Tol en A. Visser 
geven zich intusschen op als lid, waarvan laatstgenoemde wederom 
moet bedanken wegens vertrek naar elders. Wij eindigen dus met 14 
leden. 
Alhoewel men er nu bepaald geen prijs op behoeft te stellen lid eener 
groote schaakclub te zijn, valt het hier toch te betreuren dat het getal 
leden niet op te voeren schijnt te zijn tot 25. 
Wij kunnen niet spreken een vaste woonplaats te hebben althans geen 
vergaderzaal voor de onzen. Denken we hierbij aan de "Leyen", 
"Concordia", 'centraal' thans als eerste maal in Hotel Brands. Moge 
fortuna nu met ons zijn, zoodat wij ophouden Nomadische Schaakclub 
te moeten heeten. De laatste verhuizing was mij niets van bekend, 
hetgeen wel z'n oorzaak zal hebben. 
De wedstrijden hadden over het algemeen een rustig verloop, doch 
juist op het eind van de competitie kwam er zeer veel spanning 
tusschen de heeren dr. Müller, Goossens, Boot, Bos. Eerstgenoemde 
heer wist de eerste prijs in de wacht te sleepen, zoodat we met groote 
zekerheid kunnen aannemen dat dr. Müller onze matador is. 
24 Mei wederom een bestuursvergadering geweest alwaar onderget. 
niet tegenwoordig kon zijn zoodat de heeren leden geen agenda 
hebben kunnen ontvangen doch die zal zoo uitgebreid wel niet zijn. 
Mij rest een woord van dank aan de andere bestuursleden voor de 
goede samenwerking en in het bijzonder aan den penningmeester 
welke menig keer de hulp der secretaris is geweest." 

 
Er worden winterwedstrijden gehouden, die de clubkampioen moeten 
opleveren. In de zomer wordt een competitie met voorgift gespeeld, 
waarbij alle leden ongeacht speelsterkte gelijke kansen moeten 
hebben. De voorgift kan een pion of paard of toren zijn. In 1934 wordt 
voor de winnaar van deze wedstrijd een zilveren koning ter 
beschikking gesteld. Vermoedelijk door de suggestie die van deze 
wisselprijs uitging is er relatief veel bekend over de houders daarvan, 
terwijl de winnaar van de wintercompetitie (de eigenlijke clubkam-
pioen) niet in de annalen vermeld wordt. Pas rond 1960 komt hier 
verandering in. 
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Uit de Bilthovensche Courant van 7 
december 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Externe contacten beperken zich de eerste jaren tot enkele 
wedstrijden tegen de Utrechtsche Christelijke Schaak Vereeniging, die 
alle kansloos worden verloren. Op de laatste wedstrijd, die voor het 
eerst thuis wordt gespeeld, komt de UCSV met slechts 5 spelers 
opdagen, die even goed de Bilthovense spelers in de pan hakken. 
Daarna bekoelt het enthousiasme blijkbaar. In 1934-35 doet de club 
mee aan de SGS-competitie. 
 
In het bestuur wordt Anema secretaris en actief wedstrijdleider. Hij is 
snel aangebrand maar laat zich ook weer snel sussen. Voorzitter 
Nienhuis is de constante factor, maar draagt in september 1936 het 
voorzitterschap over aan Anema. In 1936 komen Consemulder, 
Zwaagstra en de beide heren Willekes in het bestuur. CJ Willekes, 
medewerker en later procuratiehouder bij Inventum, is actief als 
voorzitter van 1938-1940. 
Na de explosie in de ledentoename in 1935 zakt de belangstelling voor 
de clubavonden sterk terug. Blijkbaar is het nieuwe bestuur onder 
Anema niet in staat deze belangstelling vast te houden. Bij de 
jaarvergadering op 4 juni 1937 legt Anema de schuld dan ook bij het 
eigen bestuur, dat aftreedt. Onder druk van de vergadering komt men 
hierop terug. Een nieuwe tegenslag is dat er een concurrent bij is 
gekomen. In deze periode verliest de vereniging tenminste een vijftal 
leden aan de nieuw opgerichte sc De Bilt. Naast de reeds genoemde 
Anepool zijn dit EMA Bos, CR Uhlhorn, A Dambrink, C Kemp en H Vlug, 
al keren de laatste twee na respectievelijk één en twee jaar weer terug 
op het oude nest. 
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In 1938 neemt CJ Willekes bij de sc Bilthoven het voorzitterschap over 
van Anema. De club begint weer aan een voorspoediger periode, met 
veel nieuwe leden. 
In de jaarvergadering van 1939 blijkt Anema te hebben bedankt voor 
de sc Bilthoven, waarom is niet duidelijk. Een commissie van goede 
diensten overreedt hem terug te keren. Ook de oprichters Kemp en 
Goossens zijn weg; Kemp is lid geworden van De Bilt, en Goossens is 
geprest door het bestuur om te bedanken, waarschijnlijk wegens 
sabotage van externe wedstrijden. De vergadering is wat dit betreft 
softer dan het bestuur, dat echter bij stemming toch met 10 tegen 6 
het vertrouwen krijgt. Het ledental van de sc Bilthoven stijgt geleidelijk 
tot 33 in 1943. 
 
 
In de jaren dertig speelt zich ook de match af tussen de wereldkam-
pioen Aljechin en Euwe. Een van de partijen wordt in de buurt van 
Bilthoven gespeeld. Het is aannemelijk dat ook leden van de sc Bilt-
hoven de strijd van nabij hebben gevolgd. 
 
Matchpartij Euwe – Aljechin 1935, 19e partij (14-11-1935) 
 
Het is dan wel niet in De Bilt/Bilthoven, maar de 19e matchpartij Euwe – 
Aljechin die in het Figi-theater in Zeist wordt gespeeld doet de plaatselijke 
pers toch uitlopen.  
 
In deze tijden is het wereldkampioenschap nog niet formeel georganiseerd en 
gebeurt alles een beetje op z’n Kasparovs in de jaren rond 1995. De wereld-
kampioen daagt een andere speler uit en noemt de aldus ontstane wedstrijd 
een match voor het wereldkampioenschap. Zo ontvangt Euwe in 1933 per brief 
een voorstel van Aljechin om een match te spelen tijdens een zeereis met een 
passagiersschip naar Indonesië, vijf partijen op de heenweg en vijf partijen op 
de terugweg. 
Euwe (overgehaald door Kmoch) antwoordt pas in 1934, waarbij de speel-
condities aanzienlijk aangepast worden. Het voorstel voor spelen in Indonesië 
wordt vervangen door een voorstel om in Nederland te spelen. 
Het inderhaast opgerichte Aljechin-Euwe comité brengt al snel de financiële 
middelen bijeen voor deze tweekamp en stelt een speelschema op dat de 
beide kemphanen nagenoeg kriskras door heel Nederland stuurt, dit alles met 
het doel het schaken in Nederland te promoten. De meeste partijen worden 
gespeeld in Euwe's woonplaats Amsterdam (in totaal 14, onder meer in het 
Rijksmuseum, in de Effectenbeurs en in theater Bellevue). Verder zijn er 
partijen in Den Haag (4x), in Delft (2x), in Rotterdam, Utrecht, Groningen, 
Gouda, Den Bosch, Baarn, Eindhoven, Zandvoort, Ermelo en dus ook in Zeist. 
 
Hoewel op een vreemde manier tot stand gekomen is de kandidatuur van 
Euwe als uitdager onomstreden. Reeds in 1926 had hij in een eerdere match 
met 4½ – 5½ (vijf remises) ternauwernood het hoofd voor Aljechin moeten 
buigen. Hun onderlinge score uit de laatste 14 partijen was 7-7. Ook was hij er 
in het toernooi van Zürich (1934) als enige in geslaagd Aljechin te verslaan. 
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Het is moeilijk een objectief oordeel over de kwaliteit van deze voor het 
schaken in Nederland zo belangrijke match te vellen. Er werd hardop 
gefluisterd dat Aljechin gedurende de match meerdere malen naar de fles 
greep en zelfs met een walm van alcohol om zich heen partijen heeft gespeeld. 
Ook zou hij zich in het latere verloop van de match op bovennatuurlijke 
krachten hebben verlaten. Zo zou hij alleen hebben geschaakt als zijn kat 
(genaamd Schaakmat) gedurende de partij naast het bord had gelegen en 
vertrouwde hij op de horoscoop van de Oostenrijker Klein. 
Feit is dat Euwe in de eerste fase van de match Aljechin met het nodige 
respect tegemoet treedt. Dit leidt er toe dat Aljechin zich de meest vreemde 
zetten kan permitteren en ondanks dat toch met 6-3 aan de leiding gaat na 9 
partijen. 
In de partijenreeks 10 t/m14 gooit Euwe de schroom van zich af en laat zich 
de ‘nieuwtjes’ van Aljechin welgevallen. Al snel blijkt dat deze (beneveld of 
onder invloed van het occulte?) zich in de opening verlaagt tot kroegschaak 
van het ergste soort, hierbij twee voorbeelden: 
 
Partij 12: 1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Db3 dc4: 5. Dc4: Lg7 6. e4 0-0 
7. Pf3 a6? 8. Lf4 b5? 9. Dc7: (en dit kost een pion en 30 zetten later de 
partij). 
 
Partij 14: 1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Lf4 Ph5? 5. Le5 f6 6. Lg3 Pg3: 
7. hg3: c6 8. e3 Lg7 9. Ld3 0-0? (zie diagram). Deze rokade naar de kant 
waar wit al een open torenlijn heeft is erg onnozel. Sterker nog, elke 
Russische schooljongen zou een tijdje in de hoek moeten staan na een 
dergelijke escapade. Euwe slaat dan ook simpel toe met 10. Th7:. 
 
 
 

 
 

Euwe- Aljechin (14e partij 1935) 
 
 
 
 



 15 

Aljechin krijgt twee rustdagen om van dit debacle te herstellen. Vervolgens 
wint hij de 16e partij en als beide spelers in Zeist arriveren staat het 9½-8½ in 
het voordeel van Aljechin. De overwinning in Zeist brengt Aljechin op twee 
punten voorsprong, die hij echter in partij 20 en 21 weer verspeelt. Euwe’s 
overwin-ning in de 25e partij zet hem voor het eerst in de match op 
voorsprong en met winst in de zogenaamde parel van Zandvoort (de 26e 
partij, hier zijn 2 postzegels aan gewijd) breidt Euwe deze voorsprong uit tot 
twee punten. Aljechin komt terug met winst in de 27e partij, maar drie 
remises garanderen Euwe de wereldtitel (Euwe - Aljechin 15½-14½ met 13 
remises). Opgemerkt dient nog te worden dat Euwe in de 29e partij met zwart 
psychologisch ijzersterk de Aljechin-verdediging speelt (nadat hij ½ uit 4 had 
gescoord met het Frans) en in de 30e partij remise aanneemt in duidelijk 
betere stand. 
 
In later tijden zal Euwe er zelf voor zorgen dat de wedstrijd om het 
wereldkampioenschap een cyclische vorm van drie jaar aanneemt, opgezet 
met deelnames aan de zone- en interzonetoernooien. 
 
Ter afsluiting nog een bloemlezing van allerhande analyses uit later tijdstippen 
over de 19e matchpartij met Aljechin achter de witte stukken.  
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 dc4: 5.a4 e6 6.e4 Lb4 7.e5 Pe4 8.Dc2 
Dd5 De spelers volgen de partij Aljechin –Bogoljubow (Wiesbaden 1929), 
waarbij Euwe op zet 7 en 8 de verbetering uit een correspondentiepartij van 
de Russische Belg Soultanbeieff speelt (de gebruikelijke zet is 7. … Pd5). 
9.Le2 c5 10.0–0 Pc3: 11.bc3: cd4: 12.cd4: c3 13.Ld2 Deze 13e zet van 
Aljechin bracht Euwe in verwarring. Tot nu toe waren de gambieten in deze 
match bedoeld om met actief stukkenspel compensatie te verkrijgen, maar 
met deze zet streeft Aljechin er naar de gambietpion terug te winnen. Euwe 
riposteert door met 13. … Da5 (13. … cd2: 14. Dc8: Ke7 15. Dh8: of 14. … 
Dd8 15. Db7: en de toren en de loper hangen tegelijkertijd) de pion te 
verdedigen, maar dat geeft Aljechin de mogelijkheid om met een schijnoffer 
van de loper (volgens Tartakower “het mirakel van de Zeisterbossen”, maar 
dat is m.i. iets te veel credit voor deze manoeuvre) niet alleen de pion terug te 
winnen, maat ook het zwarte spel te desorganiseren. De beste zet zou zijn 
geweest 13. … Pc6 14. Lc3: Ld7 waarna wit een licht overwicht heeft. Da5 
14.Lc3: Lc3: 15.Ta3 Pc6 De meeste commentatoren geven dat 15. … Ld7 
niet gaat wegens 16. Tc3: La4: 17. Lb5+! (17. Tc8+ Kd7 en zwart wint) Db5: 
18. Tc8+ Ke7 19. Dc7+ en Pd7 20. Dd6 mat of 19. … Dd7 met Dc5 en mat. 
Ook de variant 15. … Ld7 16. Tc3: 0-0 17. Pg5 g6 18. Dd2 is verschrikkelijk 
(18. … h6 19. Pf7 en aftrekschaak via Tc8 of Tf3, terwijl 18. … Lc6 / Pc6 
vernietigend wordt beantwoord met 19. Ph7: in combinatie met Th3 en Dh6 
gevolgd door ondekbaar mat. 16.Tc3: Ld7 17.Tb1 0–0 [17...Dc7!?±] 18.Tc5 
Dd8 [18...Dc7 19.Pg5 g6 20.Pe4+-] 19.Tb7: Lc8 20.Tb1 Pd4: 21.Pd4: Dd4: 
22.Lf3 Ld7 23.La8: Ta8: 24.a5 24. Td1 Da4: 25. Da4: La4: 26. Tdc1 dwingt 
torenruil af en wint direct 24 … g6 25.Td1 Db4 26.Dc4 Tb8 27.Db4: 
[27.Td7:?? is te gretig 27...Dc4: 28.Td1 Dc5:–+ of 27. … De1+ 28. Df1 Tb1] 
27...Tb4: 28.h3 28...Lb5 29.Tc8+ [29.a6 La6: 30.Td7 Tb7 31. Tcc7 Tc7: 32. 
Tc7 wikkelt ook af naar een gewonnen eindspel] 29...Kg7 30.Tdd8 Tb1+ 
[30...Ta4!?+-] 31.Kh2 Tb2 [31...Ta1 32.Tg8+ Kh6 33.Tc7 Ta5: 34.Tf7:+-] 
32.Kg3 [32.g4!? is een goed alternatief: 32. … Tf2 33. Kg3 en de dreiging g5 
met Tg8 mat beslist de partij, b.v. 33. … Tf1 34. g5 Tg1+ Kh4 en er is weinig 



 16 

te doen tegen Tg8 mat of 33 … Ta2 34. g5 en de witte koning loopt uit het 
schaak. Het beste is 32. … g5 33. Tg8 Kh6 34. Tc7 Tf2: 35. Kg3 Tf1 36. Ta7 en 
de a-pion beslist.] 32...Tb3+ [Ook 32 … Ta2 33. Tg8+ Kh6 34. Tcf8 Ta5: 35. 
Tf7: redt zwart niet] 33.f3 Tb2 [33...a6 34.Tg8+ Kh6 35.Rc7+-] 34.Tg8+ 
Kh6 35.Tc7 Lf1 36.Tf7: Tg2:+ 37.Kf4 g5+ 38.Ke3 Te2+ 39.Kd4 Td2+ 
40.Ke3 Te2+ Hier werd de partij afgebroken, het is mij onduidelijk waarom 
Euwe nog verder speelt. 41.Kd4 Td2+ 42.Kc3 Td3+ 43.Kc2 Ta3 44.f4 
[44.Kd2 Lh3: 45.f4 gf4: 46.Tf4: Kh5+-] 44...gf4: [44...Ld3+ 45.Kb2 Ta5: 
46.Tg5: Lg6+-] 45.Tf4: Le2 46.Tf6+ Kh5 47.Kd2 Lc4 48.Tg7 h6 49.Tgg6 
Td3+ 50.Kc2 Td7 51.Th6:+ Kg5 52.Kc3 Ld5 53.Kd4 Lh1+ 54.Ke3 Ld5 
55.Thg6+ Kh5 56.Kf4 Th7 57.h4 (1-0). 
 
 
Ook in De Bilt ontstaat een schaakvereniging 
 
De Biltsche Courant van 17 december 1937 bericht: "Stichting van een 
Schaakclub "De Bilt". 
Het voorloopig comité, tot stichting van een schaakclub "De Bilt", heeft 
woensdagavond j.l. een vergadering gehouden in hotel "Nas". De 
vergadering stond onder leiding van de heer M van Santen, die in 
korte woorden de voorbereidende werkzaamheden van het comité - 
waarin de heer JM van Dijk ook zitting heeft - uiteenzette. Uit de 
besprekingen, die daarop volgden, bleek spoedig, dat alle bezoekers in 
principe bereid waren een schaakclub te constitueeren in den vorm 
van een zelfstandige vereeniging. Heeft de club inderdaad levensvat-
baarheid, dan kan de vraag worden aangesneden om met de bestaan-
de Schaakclub "Bilthoven" contact te zoeken. De Heer GCh Smeekes - 
een bekende persoonlijkheid in de schaakwereld - werd bij acclamatie 
tot voorzitter gekozen; de andere bestuursleden zijn de heeren JM van 
Dijk (penningmeester) en S van den Brink (secretaris). De speel-
avonden zijn vastgesteld op woensdag en zullen in het begin van 1938 
aanvangen; de plaats wordt later bekend gemaakt. De contributie is 
75 ct. per maand; de naam van de nieuwe vereeniging is Schaakclub 
"De Bilt"." 
 
Bij de oprichting op 15 december 1937 hebben zich 13 leden gemeld. 
Een reglement wordt vastgesteld op 23 februari 1938. Het clublokaal 
wordt gevestigd in hotel 'Nas'. 
 
Op 7 januari 1938 meldt de Biltsche Courant dat de eerste speelavond 
op woensdag 5 januari heeft plaatsgevonden. "Tot groote voldoening 
van het bestuur bestond het aantal deelnemers voor het grootste 
gedeelte uit niet-leden, hetgeen bewijst, dat de animo voor deze sport 
nog grooter is dan zich demonstreerde op den avond, dat de club 
geconstitueerd werd." 
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Leden van het eerste uur zijn o.a.: 
• AM Arendsen, later secretaris, goede schaker, lid tot 1968. 
• EMA Bos, overgekomen van sc Bilthoven, lid tot 1940, later nog 

even lid van DBC. 
• S vd Brink, secretaris vanaf 1937, lid tot 1939. 
• JM van Dijk, oprichter, bestuurslid, lid tot 1952. 
• W Govers, lid tot 1940. 
• Ch de Groot, lid tot 1939. 
• H Helder, lid tot 1965.  
• H Meulink, penningmeester (tenminste) 1950-1952, vertrekt in 

1961 na een geschil met CJJ Galekop.  
• M van Santen, oprichter, sterke speler, vele jaren wedstrijdleider 

en voorzitter, lid tot 1965. 
• H Schouten, was bestuurslid van de Biltsche Damvereeniging, lid 

tot zijn overlijden in 1952. 
• CC Smeekes, eerste voorzitter, lid tot 1941. 
• A Top, lid tot 1941. 
• CR Uhlhorn, overgekomen van Bilthoven, lid tot 1966. Het clubblad 

meldt in augustus 1960 onder andere het volgende over nestor CR 
Uhlhorn: "Groep C: zoals verwacht heeft Uhlhorn niets, maar dan 
ook niets van de volle winst afgestaan. Zijn leeftijd schijnt deze 
oud-damkampioen niet te deren." 

 
 

 
 
Een advertentie in de Bilthovensche Courant van 24 april 1936 laat zien hoe het 
openbaar vervoer in die tijd plaatsvindt. 
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De vereniging wordt sterk gedomineerd door de opleidingsactiviteiten 
van voorzitter Smeekes. Deze speelt blijkbaar in die tijd voor een 
andere vereniging in de KNSB-competitie. In de eerste maanden van 
het bestaan van de club worden voornamelijk onderlinge wedstrijden 
gespeeld om het kunnen der leden (zeg maar de rangorde) te bepalen. 
De voorzitter toont zich over het niveau van deze partijen "zeer 
tevreden". Vervolgens wordt overgestapt op een groepensysteem. 
  
In het eerste jaar groeit de vereniging snel naar 28 leden. In novem-
ber 1938 wordt gestart met een schaakcursus. Op 23 november 
debuteert Schaakclub De Bilt in de clubcompetitie van de Stichtsch-
Gooische Schaakbond tegen het eveneens debuterende Doorn 1. 
 
 
Schaken in de oorlogsperiode 
 
In de oorlogsperiode van 1940 tot 1945 zullen beide clubs steeds meer 
last van de oorlogsomstandigheden hebben gehad.  
Van de sc De Bilt is maar weinig bekend over deze periode. In 1940 is 
Smeekes nog steeds voorzitter, secretaris is AM Arendsen en wed-
strijdleider M van Santen. In datzelfde jaar wordt CJ Meloen lid van de 
club. Deze laatste zal na de oorlog tot vlak voor de fusie in 1969 een 
dominante rol in de club spelen. In 1944 wordt kennelijk nog 
geschaakt volgens een laddersysteem waarvan een reglement in het 
archief is te vinden, en waarin de leden andere leden op basis van de 
ranglijst kunnen uitdagen.  
De jaarvergadering van de sc Bilthoven van 10 mei 1940 wordt 
verzet naar 31 mei. In de notulen zijn verder maar weinig verwijzingen 
te vinden naar de oorlog. Als er al iets over wordt gezegd dan wordt 
gesproken in termen als “verwarde tijdsomstandigheden”. Na 10 mei 
1940 herneemt het gewone leven alweer snel zijn gangetje: Op de 
ledenvergadering van 6 september 1940 wordt geconstateerd dat de 
vereniging in vergelijking met de damclub door de lokale pers wat 
stiefmoederlijk wordt benaderd. Twee weken later heeft de schaak-
vereniging reeds een schaakrubriek in de Biltsche en Bilthovensche 
Courant. Deze rubriek wordt verzorgd door de heren Van de Kamer, 
Kahn en De Vries. 
In het bestuur neemt CA van Beynum het voorzitterschap over van   
CJ Willekes. Ook verder wordt het bestuur vrijwel geheel vernieuwd. 
Mw O Keyser-Bronsveld, een goede schaakster, is in de oorlogsjaren 
materiaalcommissaris en gastvrouw van bestuursvergaderingen. In 
1941 wordt gewoon het tweede lustrum gevierd waarbij zelfs Euwe 
een simultaan geeft.  
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Uit de Bilthovensche Courant van 10 mei 1941. De dame aan het tweede bord is 
mogelijk mw Keyser-Bronsveld. De simultaangever is M Euwe. 
 

In 1942 blijkt secretaris HJA Melief de correspondentie met de SGS te 
hebben verwaarloosd. Hij wordt met onmiddellijke ingang vervangen 
door LH van Berdenis van Berlekom, die een zeer actieve rol gaat 
spelen in het bestuur. De jaarverslagen en notulen van zijn hand zijn 
de meest complete die de sc Bilthoven heeft gehad. 
Later heeft de oorlog ook zijn invloed op het speeltempo. In verband 
met de vervroegde sluitingstijd van cafés (22 uur) wordt in 1942 de 
bedenktijd van 1½ uur per 30 zetten verkort tot 1 uur. Afgebroken 
partijen moeten thuis worden uitgespeeld. Tevens wordt bepaald dat 
er voor de gongwedstrijden1 dat jaar geen prijzen zullen worden 
uitgereikt, simpelweg omdat er niets te krijgen is. De Duitsers 
vorderen hotel Heidepark, het speellokaal van de schaakvereniging. De 
club moet uitzien naar een nieuwe speelruimte.  
In september 1944 besluit het bestuur dat jaar geen ledenvergadering 
meer bijeen te roepen en geen competitie te organiseren. Berdenis 
van Berlekom bedankt. Hem wordt in de jaarvergadering van 1944 bij 
afwezigheid veel dank gezegd voor zijn werk voor de club. 

                                          
1 Bij een gongwedstrijd worden partijen gespeeld waarbij er door de speler die aan zet is 
pas gezet mag/moet worden bij de slag op een gong of iets dergelijks. Deze slagen 
worden door iemand uitgevoerd op gelijke dan wel willekeurige tijden, meestal een 
minuut of minder. 
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Winnaar zilveren koning 1937-38. Clubkampioen 1938-39, 
voorzitter 1940-1947, in 1946 gekozen als gemeenteraadslid 
voor de CPN. 
 

 
Van Beynum is vanaf 1940 tot 1947 voorzitter van 
de sc Bilthoven en is in ieder geval één keer 
clubkampioen geweest. In 1949 is hij lijstaan-
voerder van de Communistische Partij voor de 
verkiezing van de gemeenteraad van De Bilt. In de 
krant mogen de lijstaanvoerders een persoonlijk 

woord tot de kiezers richten. Uit het slot van het artikel van Van 
Beynum: "Men schermt hier veel met democratie, de toepassing 
daarvan is dat wekelijks door verschillende sprekers via de radio 
aanvallen op ons kunnen worden gedaan en wij mogen niet 
antwoorden. (In deze gemeente word ik zelfs in geen enkele 
commissie van Bijstand gekozen.) Eerlijke berichtgeving met 
berichting van beide zijden mankeert en de bestrijding staat nu niet 
altijd op hoog peil. Dikwijls moet ik denken aan de Genestet: "Met U 
strijd ik niet meer, fatsoen gebiedt mij 't zwijgen, Een snuifje bood 
men U, gij ..... gooit met p...ard....gen." Ik zou Uw gehele krant willen 
vullen met onze zienswijze op de woningnood, de loonstop, de oorlog 
in Indonesië, de godsdienst, enz.[...]." 
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Schaken na de oorlog tot aan de fusie 
 
 
Couleur locale 
 
Bijna alle levensmiddelen zijn na de oorlog nog op de bon en sommige 
zaken zelfs tot in het begin van de jaren vijftig. In 1951 wordt als 
laatste de distributie van koffie opgeheven. Nederland raakt 'ons' 
Oost-Indië kwijt. De jaren vijftig worden gekenmerkt door opoffering, 
woningnood en hard werken om er weer boven op te komen. Golven 
Coloradokevers bedreigen onze aardappels. In de tweede helft van de 
jaren vijftig komen daar nog bovenop de zogeheten bestedings-
beperkingen.  
Nederland herrijst en dat geldt ook voor De Bilt. In 1946 wonen er 
17.000 mensen in de gemeente. Het Nieuwe Lyceum, en de huizen 
aan Zorgvliet en Meijenhagen worden herbouwd respectievelijk ge-
bouwd. Het Jachtplan, de Akker, Brandenburg-West en de bebouwing 
rond het La Plataterrein komen tot stand. Hotel Poll brandt in 1958 af 
en op die plaats komt de Cumulusflat. Vlak achter dit hotel ligt het 
Hervormd Centrum waar de sc De Bilt vele jaren speelt en dat aan de 
brand ontsnapt. Op de Hessenweg ontwikkelt zich in de jaren zestig 
een winkelcentrum en in Bilthoven moet het Jodendom of Joden-
kerkhof wijken voor het winkelcentrum de Kwinkelier.  
De zondag is nog een heilige dag: lustrumplannen van de sc Bilthoven 
voor een weekendtoernooi stuiten op het verbod in de statuten van de 
club om te spelen op zondag. Een van de burgemeesters uit die tijd is 
burgemeester Fabius.  
Het gevaarlijke toverkastje, de televisie, doet zijn intrede en daarmee 
het woensdagse voetbal op de buis. De wereldkampioenschappen 
voetbal zijn de oorzaak van een slechte opkomst bij de sc De Bilt 
waardoor er zelfs een aantal clubavonden wordt geschrapt. Bij de sc 
Bilthoven doet de invloed van de Europacup zich gelden. In het 
bestuur wordt gepleit, zij het aanvankelijk zonder resultaat, voor 
verplaatsing van de clubavond van de woensdag. In 1969 heerste de 
'Mao-griep' en deed schaakgrootmeester Botwinnik de uitspraak: "In 
1969 zal ik het werk voltooien voor het maken van een electronische 
machine die kan schaken op grootmeesterniveau." 
In november 1968 wordt het netnummer 030 en beginnen de 
nummers in Bilthoven met 78 en De Bilt met 76. De gemeente neemt 
het initiatief tot de bouw van een dorpshuis. 
De couleur locale komt internationaal misschien nog het best tot uiting 
in het volgende stukje. De voorzitter van de sc De Bilt heeft de 
gewoonte ter gelegenheid van de jaarwisseling zijn gedachten over de 
wereld om hem heen in het cluborgaan te ventileren. Maar hij is ziek 
vandaar dat redacteur de Jong aan het woord is: 
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"Het jaar 1959 nadert z’n einde en de nog resterende dagen zijn voor 
velen de tijd tot overpeinzing en inkeer. Bezien we de wereldgeschie-
denis, dan moeten we constateren, dat we niet veel wijzer zijn 
geworden. Weliswaar is de vrede bestendigd en de “groten” hebben 
buitengewoon vriendschappelijke bezoeken afgelegd en conferenties 
gehouden, waardoor oppervlakkig de kans op oorlog is verkleind, maar 
insiders weten maar al te goed, dat dit alles schijnvertoning is ge-
weest. De koude oorlog gaat onverdroten voort; in Afrika en Azië 
kletteren de wapenen en de macht en hebzucht wordt daar boven de 
hoofden van de arme bevolking uitgevochten. 
Hongarije is nog steeds het toonbeeld van worsteling om de vrijheid en 
de onderdrukking daarvan gaat gepaard met een regelmatige en gere-
gistreerde kindermoord, hetgeen het gehele westen machteloos toe-
ziet. 13 Miljoen mensen zuchten in concentratiekampen achter het 
ijzeren gordijn, terwijl zij van hun gezinnen en hun gezinnen van hen, 
niets meer afweten. 83% Van de wereldbevolking heeft nimmer 
voldoende voedsel, kleding en dekking. 
En wij in ons land? Niettegenstaande het verlies van onze kolonie 
leven we in een ongekende weelde en welvaart.Laten we bedenken, 
dat het delen in deze welvaart, ook verantwoor-delijkheid meebrengt. 
Doet iets tot verzachting van de wereldellende, een ieder op eigen 
wijze. Laten we bedenken, dat we ons nimmer op een ander kunnen 
beroepen, maar dat ieder onzer individueel een verantwoordelijkheid 
draagt. Eerst dan zullen wij ons tegen de Allerhoogste Macht, die ook 
boven de wereldleiders staat, kunnen verantwoorden. [...]"  
 
 
Moeizaam schaakleven in Bilthoven 
 
De sc Bilthoven verliest voor zover bekend geen leden door de 
oorlogshandelingen. Ook ondergedoken leden keren spoedig terug. Al 
op 25 mei 1945 vindt de jaarvergadering plaats met 19 leden in het 
pand Prins Hendriklaan 25. In 1946 wordt gedacht aan een fusie met 
De Bilt maar men vindt geen gehoor bij de sc De Bilt.  
Het ledental blijft op een vrij hoog niveau (ca 30), overigens met veel 
wisselingen. Veel leden zijn naar elders vertrokken (zo vertrekt 
clubkampioen WPJ Woittiez in 1946 naar Indië), maar er komen ook 
veel nieuwe leden bij. 
Op 16 mei 1947 wordt de jaarvergadering weer in Concordia 
gehouden. CA van Beynum legt na zeven jaar het voorzitterschap 
neer. De nieuwe voorzitter is PG de Haan, een zeer sterke schaker, 
maar zijn bestuurlijke interesses lijken minder groot dan zijn voorkeur 
om simultaanséances te geven. Vergaderingen worden daardoor zeer 
kort. De altijd zeer actieve penningmeester J de Vries wordt nu 
wedstrijdleider, CG de Koning wordt secretaris en oudgediende G Boot 
penningmeester. Het ledental loopt na 1947 terug. 
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Ook in 1949 neemt de ledenvergadering (21 leden aanwezig) een 
voorstel aan om tot een fusie met De Bilt te komen. Het is niet gelukt. 
Bij de jaarvergadering van 1950 komt een voorstel tot opheffing van 
de vereniging aan de orde. Het vereiste quorum is niet aanwezig, maar 
het voorstel maakt ook zo geen enkele kans en wordt met 11 tegen 4 
stemmen verworpen. Uit opmerkingen van de secretaris in het 
lustrumverslag 1931-1951 lijkt het waarschijnlijk dat onder de voor- 
stemmers voorzitter PG de Haan en penningmeester G Boot zijn. In 
deze vergadering wordt dan een bijna geheel vernieuwd bestuur 
gekozen onder voorzitter MJC Caderius van Veen. 
 
De Bestuursvergadering van 4 april 1951 buigt zich over het 20-jarig 
bestaan. Men besluit tot een simultaan op 12 mei in Concordia. "Niets 
meer aan de hand zijnde besluit de voorzitter de vergadering, terwijl 
men nog gezellig bij elkaar blijft om een robbertje te bridgen." Het 
lustrum van 1951 wordt dus gevierd met een simultaanseance en ook 
nog een gongwedstrijd. Het bestuur houdt een receptie in hotel 
Heidepark. De voorzitter biedt de club nieuwe wisselprijzen aan: een 
zilveren dame en een koperen toren.  
 
Men is niet tevreden over de condities van de speellokalen en voor het 
seizoen 1952-53 is de wedstrijdleider vergeten het team voor de SGS-
competitie op te geven. Op de ledenvergadering van 8 mei 1953 is de 
opheffing van de vereniging weer aan de orde. Vanwege een batig 
saldo wordt besloten de vereniging niet te liquideren. Het voorstel in 
dezelfde vergadering om in de SGS-competitie met een naburige 
schaakclub samen te werken wordt wel aangenomen, maar wordt 
nooit gerealiseerd omdat de naburige clubs er waarschijnlijk niet voor 
voelen. Het jaar daarop doet de club ook niet mee aan de SGS-
competitie. Het clubbezoek omstreeks die tijd is slecht. In 1954 is het 
helemaal droef. Soms zijn er helemaal geen leden op de speelavond. 
De twee leden die wel regelmatig komen bellen elkaar eerst van 
tevoren op.  
 
De jaren 1952 tot 1954 vormen bij de sc Bilthoven de meest 
deprimerende periode in het bestaan. Caderius van Veen is om 
gezondheidsredenen afgetreden als voorzitter en vervangen door 
wedstrijdleider CJ van Soest, die ook een schaakrubriek in de Biltse en 
Bilthovense Courant was begonnen. Uit de notities van Van Soest blijkt 
duidelijk dat deze zich volledig inzette voor die rubriek en voor de 
wedstrijdleiding, maar zich minder om bestuurlijke problemen 
bekommerde. Nergens is een aanwijzing te vinden van de diepe crisis 
waarin de club zich bevindt. Het ledental is in 1954 gedaald tot 11. De 
zaalhuur moet voor een club met 11 leden een ernstig probleem 
geweest zijn.  
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Volgens de archieven van de sc De Bilt zou er in 1956-57 weer een 
fusievoorstel geweest zijn dat door de ledenvergadering van de sc De 
Bilt van oktober 1957 met algemene stemmen wordt verworpen.  
 
Deze drang tot fuseren en zelfopheffing bij de sc Bilthoven is opmer-
kelijk en heeft misschien te maken met dalende ledenaantallen. Vlak 
na de oorlog zijn er minstens 19 leden en het aantal blijft ruim in de 
twintig tot 1951, maar daarna daalt het vrij snel tot een minimum van 
11 in 1954.  
 
CJ Willekes verlaat in 1956 na bijna 25 jaar lid te zijn geweest de sc Bilthoven. 
De foto uit de Biltse en Bilthovense Courant van 16 maart 1951 is gemaakt ter 
gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als medewerker van de Koninklijke 
Fabriek Inventum te Bilthoven op de leeftijd van 57. Toen hij in 1911 in dienst 
trad heette de fabriek de Maatschappij ter vervaardiging van electrische 
apparaten Inventa, waarvan hij toen het enige kantoorpersoneelslid was. Bij 
zijn jubileum telde het personeel 60 personen, waarvan hij "de humane en bij 
hoog en laag beminde chef" was. Hij was ook commandeur van de Bilthovense 
vrijwillige brandweer. Willekes is verder bestuurslid geweest van de IJsclub 
"het Biltse Meertje", van de Julianaschool, van de Vereniging tot viering van 
nationale feestdagen te Bilthoven en diaken van de Nederlands Hervormde 
gemeente te Bilthoven. Op het moment van jubileren is hij lid van het bestuur 
van de sc Bilthoven. 

 
 
 
CJ Willekes. Winnaar zilveren koning 1935-36. Actief als 
voorzitter 1938-1940 en in andere bestuursfuncties zoals 
algemeen adjunct in 1950-1952, in die tijd een bestaande 
functie in het bestuur van de sc Bilthoven naast functies als 
penningmeester en secretaris. Medewerker en later procu-
ratiehouder bij Inventum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ir F Bronsing, directeur Inventum, goed schaker, met tussenpozen lid 
tot 1956, is in 1955 redder in de nood met betrekking tot de 
speellocatie. Men krijgt het ontspanningslokaal van Inventum gratis ter 
beschikking. De sc Bilthoven veert nu eindelijk weer op. Het ledental 
loopt direct op naar 20. 
Na het lustrum in 1956 draagt HC Heering het voorzitterschap over 
aan JR van Beek. Bij de sc Bilthoven treedt vanaf 1957 een periode 
van continuïteit en consolidatie in. De vaste kern van het bestuur 
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wordt gevormd door voorzitter JR van Beek, secretaris HJ Wijers, 
penningmeester AW Wenting en wedstrijdleider A van Hennik. Veel 
nieuwe leden komen de club versterken waaronder nogal wat 
jongeren. In het najaar van 1964 wordt door JR van Beek een 
schaakrubriek in de krant verzorgd.  
Helaas wordt het bestuur van de sc Bilthoven enkele malen geconfron-
teerd met sterfgevallen. Eind 1963 overlijdt secretaris HJJ Wijers. AA 
de Hoogh neemt het secretariaat over. Twee jaar later komt penning-
meester AW Wenting te overlijden. Zijn taak wordt overgenomen door 
B van der Hoeven, op wiens voorstel in 1966 het open kampioenschap 
van Bilthoven wordt geïnitieerd. 
 
De invloed van de Europacup doet zich gelden. In het bestuur van de 
sc Bilthoven pleit AW Wenting voor verplaatsing van de clubavond op 
woensdag. Secretaris De Hoogh toont zich een fel tegenstander en 
zwaait zelfs met zijn portefeuille - cq lidmaatschap - als de club zou 
buigen voor dit volkse vermaak. Hij krijgt voorlopig zijn zin. De Hoogh 
is er een meester in om voor jaarverslagen en notulen vele vellen vol 
te pennen met citaten in vele talen zonder enige informatie te 
verschaffen. Zo zullen we nooit weten wie in 1965 clubkampioen was. 
 
Het ledental komt na een terugval in 1964 weer terug op een niveau 
van ongeveer 20 in 1966. De dynamiek die zich in de jaren daarna van 
de sc Bilthoven meester maakt is niet alleen af te lezen uit de dikke 
archieven van deze jaren, maar ook uit het ledental dat later oploopt 
naar 30-40. Hierin is ook een forse nieuwe jeugdafdeling begrepen, 
waaraan wedstrijdleider Boogaard in het bijzonder zorg besteedt. In 
1968 loopt het ledental op tot boven de 30, om in het fusiejaar te 
eindigen met 31 leden. Deze toename van het aantal leden is 
vermoedelijk ook toe te schrijven aan de verandering van de 
clubavond van woensdag naar vrijdag en het energieke optreden van 
de nieuwe voorzitter Wage. 
 
In de jaarvergadering van 17 mei 1956 wordt besloten wisselbeker-
wedstrijden met De Bilt te spelen, ter verbetering van de verstand-
houding. De beker wordt vernoemd naar Ir Bronsing, maar het is 
mogelijk dat Bronsing geen toestemming heeft gegeven voor de 
naamgeving van de beker omdat later nooit de beker op die wijze 
wordt genoemd. Bij driemaal achter elkaar winnen (of vijfmaal in 
totaal) zal de beker definitief toekomen aan de desbetreffende club. 
Het is waarschijnlijk de bedoeling geweest - gezien de aard van de 
prijs - om elkaar jaarlijks te treffen, maar het is niet duidelijk of dat 
ook werkelijk is gebeurd. De communicatie met de sc De Bilt komt 
enkele malen moeizaam tot stand omdat De Bilt niet of te laat 
reageert waarop de sc Bilthoven het er maar bij laat zitten. Als er 
conflicten zijn dan blijkt de sc De Bilt de beker steeds voor het laatst 
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gewonnen te hebben. Ook lijkt het dat de beker zoek raakt bij de sc 
De Bilt, misschien omdat men er niet van op de hoogte is dat het om 
een wisselbeker gaat. Tot vlak voor de verkenningen van een fusie 
beginnen loopt het nog niet gesmeerd. Op 23 september 1966 is er 
"waarschijnlijk massakamp tegen de schaakclub Bilthoven. Onderhan-
delingen hierover worden gevoerd." (Archief sc De Bilt). Kennelijk is er 
iets misgegaan, want in november 1966 wordt in een brief van Rahder 
aan de Schaakclub Bilthoven een voorstel gedaan om een datum vast 
te stellen voor een massakamp tussen beide verenigingen. In deze 
brief komt de volgende zin voor: "We zijn verheugd dat de strijdbijl is 
begraven en hopen in de toekomst meer contact met elkaar te 
hebben.". De wedstrijd vindt plaats op 16 december en wordt gespeeld 
in De Voorhof. Een ontmoeting tussen De Bilt en Bilthoven in 1967 
gaat niet door omdat meerdere leden van de Bilt verhinderd zijn, 
commentaar overbodig. Op 2 februari 1968 staat wederom een ont-
moeting tegen De Bilt op het programma. Aan het bestuur van De Bilt 
wordt gevraagd om met meer dan het eerste tiental te komen, ten-
einde er een vriendschappelijke massakamp van te maken (publicitair 
aantrekkelijk en de eerste pogingen tot een fusie). Op vrijdag 11 april 
1969 wordt de ontmoeting om de wisselbeker tussen "De Bilt" en 
"Bilthoven" voor het laatst gehouden en door De Bilt nipt gewonnen 
met 11 - 9.  
 
De sc Bilthoven is in 1931 opgericht voor de duur van 29 jaar en 11 
maanden. In 1961 moet er dus een aangepast statuut komen dat deze 
duur met eenzelfde periode verlengt. Een verlenging voor onbepaalde 
duur is op dat moment niet wettelijk mogelijk. In een extra leden-
vergadering op 2 maart 1961 worden de nieuwe statuten bekrachtigd 
evenals een huishoudelijk- en wedstrijdreglement. Een foutje in de 
tekst: "Het verenigingsjaar loopt van 1 April tot en met 31 Mei" wordt 
later hersteld. De nieuwe statuten krijgen Koninklijke goedkeuring. 
Tijdens deze vergadering stelt L Kooy voor aan het begin van het 
seizoen te vragen wie extern wil spelen, een werkwijze die nog steeds 
gehanteerd wordt. 
 
Op 3 september 1964 stuurt het bestuur een bericht aan de gemeente 
met een aanvraag voor (zo mogelijk jaarlijkse) subsidie teneinde een 
aantal plannen uit te voeren (aanschaf studieboeken, vernieuwing 
materiaal, uitnodigen meesters om les te geven teneinde het spelpeil 
te verhogen). Als argument gebruikt men dat schaken behoort tot één 
der hoogste takken der denksport en dat dus met het bestaan van een 
behoorlijke schaakclub alhier een cultureel belang van de gemeente 
wordt gediend. De gemeente antwoordt dat ze het ledental wil weten 
en de begroting van het laatste jaar, waarna ze alsnog 100 gulden 
subsidie verstrekt, hetgeen daarna jaarlijks gebeurt. 
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Na zeven jaar in de derde klasse van de SGS te hebben gespeeld weet 
het enige tiental in 1966 eindelijk te promoveren naar de tweede 
klasse. Dit is een mooie opsteker voor het lustrum dat verder eenvou-
dig gevierd wordt met een snelschaakavond met champagne. 
Het wachten is nu op een krachtige figuur die de fusie gaat doorzetten 
samen met gelijkgestemde geesten bij de zustervereniging. Deze 
wordt gevonden in de persoon van JL Wage die in 1967 het voorzitter-
schap van de inmiddels 80-jarige JR van Beek overneemt. De laatste 
wordt tot erevoorzitter van de vereniging benoemd. 
 

 
 
In het Utrechts Nieuwsblad van 11 januari 1969 verschijnt deze foto met de volgende 
tekst: Drs JL Wage reikt aan de jeugdige Bas Schipper de wisselbeker uit die deze voor 
de tweede achtereenvolgende maal bij de jaarlijkse strijd om 't schaakkampioenschap 
van De Bilt en Bilthoven heeft gewonnen.  

 
Op de ledenvergadering van 5 juli 1967 toont Wage zich bereid om 
voorzitter te worden. Hij voorspelt de meest afwezige voorzitter te 
worden in de schaakgeschiedenis van Bilthoven, omdat zijn werk, 
consultant op het gebied van management en marketing, overwegend 
buiten Nederland ligt. Indien men genoegen neemt met een manager 
die het werk op afstand doet kan hij de kandidatuur aanvaarden. Wage 
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wordt in een geheime schriftelijke stemming met 12 stemmen voor en 
1 blanco gekozen. 
Op deze ledenvergadering wordt ook besloten om naar de vrijdag-
avond uit te wijken. De woensdag heeft te veel onder de concurrentie 
van het voetbal te lijden.  
 
Beide besturen spreken hun goede gevoel uit over de samenwerking 
bij het organiseren van het Open Kampioenschap van De Bilt/ 
Bilthoven. Tevens wordt door de schaakclub Bilthoven ook al verwezen 
naar het feit dat in tijden dat de ULO (de school waarin de sc Bilthoven 
haar speellokaliteit heeft) gesloten is, er wel geschaakt kan worden in 
de Voorhof (de speellocatie van de sc De Bilt). Op 25 april 1969 wordt 
samen met De Bilt het snelschaaktoernooi georganiseerd. En op 30 
april 1969 wordt een gezamenlijke nacompetitie geregeld voor beide 
clubs met 4 groepen elk bestaande uit 8 leden (4 van de Bilt, 4 van 
Bilthoven).  
 
 
Schaakleven in De Bilt vertoont veel continuïteit 
 
Van de eerste jaren na de oorlog tot halverwege de jaren vijftig is van 
de sc De Bilt slechts een enkel bericht bekend. Uit de Biltsche en 
Bilthovensche Courant van 24 september 1946 blijkt dat een simultaan 
gegeven is door Schouten uit Zeist en dat men speelt in het Hervormd 
Centrum. In oktober worden de gebruikelijke winterwedstrijden ge-
start. Het spelen in het Hervormd Centrum is echter maar tijdelijk.  
 

Op 12 augustus 1952 meldt de Biltse en Bilthovense Courant het 
overlijden van de heer H Schouten onder de kop "Bekend Biltenaar 
ging heen". Deze Schouten is een andere dan de hierboven genoemde 
simultaangever uit Zeist. 
Schouten was sedert de oprichting lid van de Schaakclub De Bilt in 
1937 en daarvoor ook al medeoprichter en bestuurslid van de Biltse 
Dam Vereniging in 1915. Schouten woonde aan de Utrechtscheweg. 
Hij was geboren in De Bilt in 1886, kleermaker van beroep evenals zijn 
vader "die de firma Schouten bekendheid had gegeven door geheel het 
land, inzonderheid bij de aristocratie." Schouten was kerkvoogd van de 
Nederlands Hervormde gemeente te De Bilt - Bilthoven en 
secretaris/bestuurslid van de Christelijk-Historische Unie van de 
afdeling De Bilt. Ook was hij lid van de Handelsvereniging, van de 
Biltse Oranjevereniging, van de zangvereniging Zang Veredelt en de 
Biltse IJsclub van voor de oorlog. "Ook van zijn brede rijzige gestalte 
ging iets zorgvuldigs uit dat immer imponeerde." 
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Na veel omzwervingen komt men uiteindelijk in de jaren 60 terecht in 
"De Voorhof". In december 1963 verhuist de club van het gebouw "De 
Vereniging" naar dit net afgebouwde semi-permanente gebouw bij de 
NH kerk in het oude dorp. 
Het bestuur van de sc De Bilt wordt aan het begin van de jaren vijftig 
gevormd door M van Santen (voorzitter), CJ Meloen (secretaris), H 
Meulink (penningmeester), JM van Dijk en P Westervaarder (leden). 
Wedstrijdleider is JA van Duijnen Montijn. In het voorjaar van 1957 
treedt tussentijds een gewijzigd bestuur aan. Voorzitter is dan CJ 
Meloen, secretaris CJJ Galekop, penningmeester J van Hinte en leden 
zijn HE van Tol en P Westervaarder. 
 
In een brief van 5 juli 1960 feliciteert voorzitter Meloen Van Tol met 
zijn 40-jarig jubileum bij Inventum en met een in dat verband toege-
kende koninklijke onderscheiding. In dezelfde felicitatiebrief wordt de 
heer van Tol erop gewezen dat hij voor de interne competitie nog 
enige wedstrijden heeft in te halen. 
 
De samenstelling van bestuur en leden vertoont een veel grotere 
continuïteit dan bij de sc Bilthoven. Hoewel zich minder nieuwe leden 
melden is de vereniging van een vrij constante omvang van 15-20 
leden, in 1951 zelfs 26. De geringe belangstelling voor een fusie kan 
hiermee te maken hebben. De club vormt een hechte eenheid, zonder 
veel aanwijsbare strubbelingen. Ook zal de locatie van de speel-
gelegenheid een belangrijk argument zijn geweest bij de afwerende 
houding ten aanzien van een fusie. In De Bilt wonen bijna alle leden op 
loopafstand van het clubgebouw.  
Opmerkelijk zijn daarom de positieve woorden van voorzitter Meloen 
bij een treffen tussen de beide clubs op 5 oktober 1956, waarmee hij 
de hoop op een fusie uitspreekt. Blijkbaar is Bilthoven nu aantrekke-
lijker geworden, want ook sc De Bilt kent een mindere periode. Meloen 
schrijft over het seizoen 1955-56 in het tweede nummer van het 
cluborgaan: "... het ledental de laatste maanden van het vorig seizoen 
steeds terugliep en de bestaansmogelijkheid voor de schaakclub "De 
Bilt" aan de beruchte zijden draad hing." 
In 1956 is er sprake van een berooide clubkas zodat iedereen 
gevraagd wordt 1 gulden als bijdrage aan de prijzen te geven. In het 
begin van 1957 wordt er een buitengewone ledenvergadering gehou-
den waarbij een voorstel tot samenvoeging (of vergaande samen-
werking betreffende externe wedstrijden?) met de Schaakclub Biltho-
ven met algemene stemmen wordt verworpen.  
Opvallend is de ingewikkelde afwikkeling van de interne competitie bij 
de sc De Bilt. Menig jaar speelt men in twee of meer groepen terwijl 
het ledental de 20 nog niet haalt. Door afwezigheid van sommige 
leden worden roosters niet afgewerkt zodat reglementaire uitslagen de 
ranglijst vertroebelen. 
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In een brief van 31 maart 1961 bedankt de heer Meulink voor het 
lidmaatschap in verband met een incident bij de interne competitie 
waarbij volgens de heer Meulink ten onrechte een tijdsoverschrijding 
werd geconstateerd: 
"Mijn bezwaar is: de heer Galekop constateerde de tijdsoverschrijding 
nadat ik de 30ste zet gedaan had. Toen stond de klok op precies 5 uur 
(beginstand 3½ uur) en was het vlagje inderdaad gevallen. Maar: ik 
heb het vlagje niet zien vallen, maar de heer Galekop ook niet, zoals 
hij zelf heeft gezegd. Er zijn dus drie mogelijkheden geweest: 
1. ik heb mijn 30ste zet gedaan nog vóór het vlagje viel, 
2. het vlagje is gevallen juist toen ik de 30ste zet deed, 
3. het vlagje was al gevallen voordat ik de 30ste zet deed. 
Zonder meer is door de heer Galekop de derde mogelijkheid 
aangenomen, maar bewezen is dat niet. Vandaar mijn grief. 
Niet sympathiek vond ik verder de wijze, waarop de voorzitter zich 
met deze zaak bemoeide en de heer Galekop zonder meer in het gelijk 
stelde. Had de beslissing daarover niet aan de wedstrijdleider (die 
aanwezig was) moeten worden overgelaten?" 
Zeker met de huidige regels lijkt Meulink niet sterk te staan, zo is niet 
duidelijk wiens klok was ingedrukt toen geconstateerd werd dat het 
vlaggetje was gevallen. Maar juist de bijkomende omstandigheden en 
(soms ondeskundige) omstanders die zich met de zaak bemoeien 
leiden in extreme gevallen tot het opzeggen van het lidmaatschap. Een 
tegemoetkoming van Galekop bleek niet te mogen baten, Meulink 
bleef bij zijn besluit blijkens een briefkaart van 17 mei. Meulink was 
vanaf het oprichtingsjaar 1937 lid van de club. 

 
De clubavond wordt verschoven van woensdag naar donderdag en 
uiteindelijk in het najaar van 1956 naar de vrijdag. Gedurende het 
seizoen 1957-58 wordt een presentielijst bijgehouden, waarbij men 
zelfs zijn paraaf moet zetten in een kolom met de datum waarop men 
op de clubavond is verschenen! Uit deze lijst blijkt dat er 21 
deelnemers aan de interne competitie zijn. De interne competitie krijgt 
een ander aanzien door de komst van R Gerritse in de zestiger jaren. 
In deze periode wint hij bijna alle clubkampioenschappen en zorgt hij 
voor een flinke versterking van de club. Toch zijn er ook begin jaren 
60 wel klachten over slechte opkomst. Van de ca 25 leden zijn er soms 
maar 7 of 8 aanwezig.  
 
In die tijd zijn er leden die problemen hebben met tabaksrook. Uit een 
bedankbrief blijkt dat de schrijver veel last heeft van de rook in de zaal 
hetgeen voor hem één van de redenen is om te bedanken. 
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Bart Rahder in zijn jonge jaren (omstreeks 1959). 
Lid van sc De Bilt in december 1958. Wedstrijdleider interne 
competitie 1959-60, 1961-62, 1965-66, neemt 1966-1968 
het secretariaat over van secretaris CJJ Galekop na diens 
overlijden in 1966, extern wedstrijdleider 1967-1969. In 
september 1969 lid van DBC. Intern wedstrijdleider samen 
met W vd Geer in 1969-70, materiaalcommissaris 1970-71,  
jeugdleider 1975-78, redacteur 1981-1987. Wordt in 2003 
onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje Nassau.  

 
 
 
 
 

 
Memorabel is het verschijnen van een clubblad, eerst als een 
gestencild informatieblaadje van HD de Jong naar de leden. Het blijkt 
de voorloper te worden van een echt clubblad. Vanaf 1957 is er als 
gevolg hiervan aanmerkelijk meer informatie beschikbaar over de 
vereniging. Op 18 november 1957 verschijnt het eerste nummer 
getiteld Schaakclub "De Bilt" opgericht 12 december 1937. In het 
daaropvolgende nummer memoreert Meloen de periode 1937-1957. 
"Een periode van 20 jaar ligt achter ons. Onze oud-voorzitter wijlen de 
Heer Smeekes, die de ouderen onder ons zich nog zullen herinneren, 
komt de eer toe het initiatief te hebben genomen tot de oprichting van 
onze schaakvereniging in het kleine De Bilt." Tevens meldt Meloen: 
"Dat aan ons 20-jarig bestaan niet meer aandacht kan worden 
besteed, vindt z'n oorzaak in het bekende euvel van deze tijd, nl. de 
bestedingsbeperking. Onze financiële positie laat een feestelijke 
herdenking niet toe en daarom gaat onze 20ste verjaardag ongemerkt 
voorbij". HD de Jong treedt na 10 jaar redacteurschap af in 1967 en 
wordt vervangen door EP Rijken. In het cluborgaan verschijnt voor het 
eerst een rubriek "Biltse Schaakpraat". Hierin wordt melding gemaakt 
van de samenwerking tussen de clubs in Bilthoven en De Bilt.  
BAJ Rahder, wedstrijdleider 1961-1962, neemt in 1966 het 
secretariaat over van de voortreffelijke secretaris CJJ Galekop na diens 
overlijden in 1966. Hij blijft secretaris tot 1968. 
In 1968 neemt HWF Otto de voorzittershamer over van CJ Meloen, die 
evenals HD de Jong tot erelid wordt benoemd. Het ledental blijft vrij 
stabiel op ca 25. 
 
Behalve in de SGS-competitie, waar de sc De Bilt in 1968 voor het 
eerst naar de eerste klasse promoveert, speelt de club ook massa-
kampen of vriendschappelijke matches met de sc Bilthoven, Den 
Dolder, en de schaakclubs Moira en De Dom in Utrecht.  
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In juni 1969 ontvangt de club voor de eerste keer een subsidie van 
130 gulden van de gemeente voor het jaar 1968. Volgens de brief zou 
het gaan om een jaarlijkse vaste bijdrage. 
 
Het seizoen 1967-68 zijn er dus verkenningen met betrekking tot 
fusiemogelijkheden geweest tussen de schaakclubs Bilthoven en De 
Bilt. De privé-secretaresse Marie-José Rademakers van drs Jan L 
Wage, voorzitter van de Schaakclub Bilthoven en in het gewone leven 
directeur van Markonsult, schrijft aan de secretaris van de Schaakclub 
De Bilt naar we mogen aannemen namens haar baas een brief, 
gedateerd 26 mei 1968, waarin de volgende zinsnede de sfeer op hoog 
niveau weergeeft: ".... hebben de Heren Otto en Wage afgesproken 
dat het wijs zou zijn, de beide besturen eens in klein comité bij elkaar 
te brengen om te zien of er gemeenschappelijke problemen met 
gemeenschappelijke oplossingen zijn." Otto is voorzitter van "De Bilt" 
en heeft een hoge positie bij de levensverzekeringsmaatschappij De 
Nederlanden van 1870. Uit de brief nog het volgende citaat: "Nu heeft 
ons bestuur, nadat er door vrijwel permanente afwezigheid van de 
heer Wage niets van kon komen, een gelegenheid om een 
driemanschap uit Uw bestuur welkom te heten op 5 juni......". In het 
cluborgaan wordt van deze vergadering op 5 juni verslag gedaan. Men 
wil nog niet fuseren maar wel samenwerken in het open 
kampioenschap met als prijs de beker die door het Gemeentebestuur 
ter beschikking is gesteld. Er zal een meester of grootmeester worden 
uitgenodigd voor een simultaan en er zal een snelschaakwedstrijd 
worden georganiseerd. Tevens zal worden nagegaan of in de SGS een 
tweede tiental met spelers van beide clubs kan worden ingeschreven 
onder de naam "De Bilt-Bilthoven". 
 
Bij het begin van het seizoen 1968-69 vinden de besturen van beide 
verenigingen de tijd dus nog niet rijp voor een fusie. Eén van de 
redenen is dat er geen geschikt clublokaal is. Men gaat eerst kijken 
hoe er kan worden samengewerkt bij de organisatie van het open 
kampioenschap, van een jeugdwedstrijd, bij het organiseren van een 
simultaanwedstrijd door een grootmeester van het Hoogoventoernooi 
en het opstellen van een reserve tiental met vijf spelers van de 
Schaakclub Bilthoven en van de Schaakclub De Bilt als de SGS daar-
mee akkoord gaat. 
 
Na de wintercompetitie wordt er een nacompetitie gehouden samen 
met de schaakclub Bilthoven, die wordt geleid door de wedstrijdleiders 
van beide clubs. Er doen 32 spelers mee.  
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We eindigen dit stuk over de sc De Bilt met een 
citaat uit de nieuwjaarswens van voorzitter Otto 
in clubblad nr. 95 van 11 januari 1969:  
"Ik wens u veel goeds toe en neem mij 
tezelfdertijd voor - als ik daar de kans toe krijg - 
U te grazen te nemen. U aanvaardt dit met een 
glimlach, in de vaste overtuiging dat ik die kans 
bij U niet krijg." 
 

 
Een van de prominenten van de sc De Bilt met enige landelijke 
bekendheid is P Westervaarder. Ongetwijfeld zijn er meerdere leden 
van de sc De Bilt geweest die hun stempel op de club hebben gedrukt, 
maar een tastbaar bewijs uit het verleden zijn de schaakcomposities 
van Westervaarder, terug te vinden in de oude jaargangen van het 
tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.  
 
In 1948 wordt P Westervaarder lid van sc De Bilt. Hij komt oorspronkelijk uit 
Groningen en is medewerker van het KNMI. Een goede schaker die zich ook 
inzet voor de club. In het seizoen 1951-52 wordt hij al lid van het bestuur. 
In het seizoen 1950-51 wordt in drie groepen gespeeld. Westervaarder zit in 
de eerste groep samen met JM van Dijk, Van Duynen Montijn, Koelewijn, 
Meloen, Van Santen, Van Tol, De Vries. Hij wordt in dit seizoen ook kampioen.  
In november 1951 spelen de tientallen van sc Bilthoven en sc De Bilt tegen 
elkaar voor de SGS-competitie. Sc De Bilt wint glansrijk met 6½-3½, maar 
Westervaarder aan het eerste bord verliest van CA van Beynum. 
 
Hoe de heren anno 1957 met elkaar communiceren blijkt uit het volgende 
briefje van voorzitter Meloen, tevens extern wedstrijdleider aan Westervaarder 
die als zijn vervanger optreedt: 
"Geachte Heer, 
A.s. vrijdag vertrek ik voor ± 10 dagen naar Zwitserland en ben ik ditmaal niet 
in de gelegenheid de aanschrijvingen te verzorgen voor onze laatste 
competitiewedstrijd op maandag 18 februari tegen Doorn. Hierbij ter Uwer 
bediening een lijst van ± 12 leden met adressen; de wedstrijd vangt aan om 
7.30 (half acht); [....] Vertrouwende dat U een en ander tijdig zult weten te 
verzorgen, ons tiental gaarne véél succes toewensend teken ik inmiddels, met 
vriendelijke groeten, Hoogachtend, C.J. Meloen." 
 
In 1957 treedt Westervaarder toe tot het bestuur. Clubkampioenen zijn vóór 
1958 slecht bekend, maar Westervaarder is mogelijk in 1956-57 kampioen. 
Aan het einde van het seizoen 1957-58 wordt hij derde na Van Hinte en 
Arendsen.  
 
Westervaarder is waarschijnlijk geen gemakkelijk mens, in ieder geval lijkt hij 
rechtlijnig van aard afgaande op zijn stellingname rond de fusie. Ook krijgt hij 
bij de rondvraag tijdens een jaarvergadering in september 1959 ongenoegen 
met de secretaris. Waar het precies om gaat is niet bekend. Hij trekt daaruit 
de vergaande consequentie te bedanken voor het lidmaatschap van de club. In 
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een gloedvolle brief tracht Meloen twee weken later Westervaarder over te 
halen toch lid te blijven. "Met hete hoofden en koude harten bereiken wij 
alleen "afbraak" en daar hebben wij de laatste jaren niet voor gestreden." Het 
mag aanvankelijk niet baten, maar in 1961 keert Westervaarder weer terug. 
 
In 1962-63 gaat de strijd om het kampioenschap tussen Gerritse en 
Westervaarder. "De spanning is hier hoger dan in de wedstrijd Petrosjan - 
Botwinnik. Daar was het bij de 19de partij al bekeken." schrijft de redacteur. 
Jammer voor Westervaarder wint Gerritse die daarmee voor de derde 
achtereenvolgende keer kampioen van sc De Bilt wordt. 
 
In de ledenvergadering bij de start van het seizoen 1964-65 overhandigt 
voorzitter Meloen een doos sigaren aan Westervaarder voor zijn trouwe 
opkomst en voorbeeldige leiding van de interne competitie. Westervaarder 
doet echter niet meer mee aan de interne en externe competitie. 
 
Westervaarder is geen voorstander van een fusie. Rond de samenwerking 
tussen de clubs (en eventuele fusiegeluiden) is kennelijk rumoer ontstaan. De 
29e maart 1968 is er een Algemene Ledenvergadering waarin iedereen zich 
kan uitspreken over het enige punt: 'Mogelijkheden en wenselijkheden m.b.t. 
een samenwerking met de sc Bilthoven'. Een vergadering om in alle openheid 
de kwestie te bespreken wordt door het bestuur noodzakelijk geacht omdat er 
leden zijn die zich ongerust maken over het beleid van het bestuur en er in de 
club een onaangename stemming dreigt te ontstaan. "Er worden fluister-
campagnes op touw gezet waarbij grote woorden als verraad en verkwanse-
larij gebezigd worden." Westervaarder vindt dat de vereniging er nog nooit zo 
goed heeft voorgestaan zowel financieel als wat betreft ledental, clublokaal en 
plaats in de SGS. Hij is voorstander van twee schaakverenigingen, één in elke 
woonkern. Medestanders van hem zijn mevr. van Aalst, C Berkelaar, J Berke-
laar, Van Ginkel, de Jong, FJ van der Laan, Ritsma, Struyk en Van Tol. 
Voorstanders van de fusie zijn Van Apeldoorn, Van der Geer, Gerritse, Van 
Hinte, Meloen, Otto, Van Oudenrijn, Rahder, Schutte en Wisman. 
Begin 1969 verlaat Westervaarder sc De Bilt, en daarmee verdwijnt de meest 
hardnekkige tegenstander van de fusie.  
 

Westervaarder was een goed schaker en heeft zich in dienst van de club 
gesteld als lid van het bestuur en vaak als intern wedstrijdleider. Hij doet ook 
mee aan ladderwedstrijden bij het oplossen van schaakproblemen die in het 
landelijke tijdschrift van de KNSB worden gepubliceerd. Maar hij componeert 
zelf ook schaakproblemen waarvan een aantal verschijnt in hetzelfde Tijd-
schrift, (vanaf 1960 getiteld Schakend Nederland), officieel orgaan van de 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Composities zijn bedachte stellingen die 
op een fraaie wijze naar winst gevoerd kunnen worden. 
In de hier gepubliceerde voorbeelden gaat het steeds om 2- of 3-zetten. Dat 
zijn stellingen waarbij wit in twee of drie zetten mat kan geven. Als voorbeeld 
bespreken we hier compositie 10307.  
Wit kan hier natuurlijk winnen door de pion op b7 te laten promoveren tot 
dame en dan via Dd8 mat te geven. Daar zwart na a8D Th7 kan spelen, 
gevolgd door Tc7 kost dit echter drie zetten. In een wedstrijd is dat natuurlijk 
ook prima maar de vraag is hier om dit mat in twee zetten te geven…. 
De oplossingen staan achter in het boek op bladzijde 162 en 163. 
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Nr. 10084, Jrg 66(3) blz 74, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 10223, Jrg 66(8) blz 168, 3-zet 
 

 

 
 
Nr. 10192, Jrg 67(4) blz 80, 2-zet 

 

 
 
Nr. 10307, Jrg 68(6) blz 97 - 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 10355, Jrg 69(1) blz 17, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 10461, Jrg 70(4) blz 64, 2-zet 
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Nr. 10515, Jrg 70(11/12) blz 181, 3-zet 
 

 

 
 
Nr. 10528, Jrg 71(1) blz 17, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 10553, Jrg 71(4) blz 71, 2-zet 

 

 
 
Nr. 10576, Jrg 71(7) blz 123, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 10602, Jrg 71(10) blz 170, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 107120, Jrg 73(3) blz 49, 3-zet 
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Nr. 957, Jrg 75(10) blz 171, 3-zet 
 

 

 
 
Nr. 987, Jrg 76(2) blz 27, 2-zet 
 

 

 
 
Nr. 1087, Jrg 77(3/4) blz 56, 2-zet 

 

 
 
Nr. 1109, Jrg 77(7) blz 112, 3-zet 
 

 

 
 
Nr. 1138, Jrg 77(11/12) blz 168, 2-zet 
 

 
 

Westervaarder met de voor hem 
kenmerkende sigaar
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De fusie in 1969 
 
Van de mogelijkheid tot fuseren van beide schaakclubs wordt bij de sc 
Bilthoven al vlak na de oorlog melding gemaakt. De roep om een fusie 
bij sc Bilthoven is het sterkst te horen in slechte jaren (1949, 1953), 
maar ook als het beter gaat is men niet afkerig van het idee. Bij de sc 
De Bilt blijkt geen belangstelling te bestaan. Ook in latere jaren gaan 
initiatieven en voorstellen steeds van de sc Bilthoven uit, de reacties 
van sc De Bilt zijn bijna altijd negatief. Het is moeilijk om dit verschil 
in houding van beide verenigingen achteraf volledig te verklaren. Toch 
komen uit de archieven wel wat stukjes van de legpuzzel boven water. 
• Sc De Bilt is een club met een hoge mate van continuïteit. Het is 

een kleine vereniging (ca 20 leden) met weinig aanwas, maar ook 
weinig verlies aan leden. Tot het laatste jaar heeft sc De Bilt altijd 
met een tiental in de SGS-competitie gespeeld. Bestuursleden zitten 
niet zelden langer dan 10 jaar. Dit beeld kan overigens vertekend 
zijn door het beperkte materiaal dat over de eerste 20 jaar 
beschikbaar is.  

• Sc Bilthoven lijkt meer op een bijenkorf. De club is vermoedelijk 
gemiddeld iets groter geweest dan de sc De Bilt, maar met veel 
sterkere wisselingen. Meestal heeft sc Bilthoven twee tientallen. In 
de zwakste periode van haar bestaan rond 1953 kan er geen enkel 
tiental op de been gebracht worden. Vaak zijn er klachten over 
slecht clubbezoek. Besturen wisselen dikwijls. Na 1957 is er veel 
meer continuïteit gekomen. 

• Sc Bilthoven heeft vermoedelijk meer hoger opgeleiden in de 
gelederen, sc De Bilt heeft mogelijk een wat volkser karakter. Dit is 
niet alleen uit ledenlijsten af te leiden, maar stemt ook overeen met 
de toenmalige verschillen tussen de twee dorpen in het algemeen. 
De weerstand bij sommige leden van sc De Bilt tegen een 
samengaan kan mede veroorzaakt zijn door klassenbewustzijn. 

• Sc Bilthoven heeft veel betere relaties met de pers gehad. Ook is er 
veel meer animo om bijzondere activiteiten te ontwikkelen, waarbij 
niet-leden welkom zijn: simultaanséances, gongwedstrijden en het 
open kampioenschap. 

• Schaaktechnisch is sc De Bilt de meerdere: van de vijf ontmoetin-
gen die achterhaald konden worden (drie in SGS-verband, twee 
vriendschappelijk) wint sc De Bilt viermaal.  

• De plek van het clublokaal is waarschijnlijk een belangrijk punt. Sc 
Bilthoven heeft hiermee altijd gemodderd. In zijn bestaan verhuist 
de club twaalfmaal, De Bilt slechts zesmaal. In dit verband kan van 
belang zijn dat De Bilt een vrij compact dorp is, waar vrijwel 
iedereen op loopafstand van het clubgebouw woont. In het veel 
uitgestrektere Bilthoven is dit zeker niet het geval. Een eis van sc 
Bilthoven bij een fusie zal ongetwijfeld zijn geweest dat een 
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gezamenlijk clublokaal tenminste ten noorden van de Groenekanse-
weg zou moeten liggen. Voor vele Biltenaren is dit waarschijnlijk 
geen aantrekkelijk vooruitzicht. 

 
Het volbouwen in de zestiger jaren van de wijk Brandenburg, op de 
grens van De Bilt en Bilthoven, kan van invloed zijn geweest op een 
versoepeling van de standpunten. Deze wijk heeft planologisch en 
mogelijk ook sociaal een brugfunctie tussen de dorpen. 
 
Het staat wel vast dat bij enkele leden van sc De Bilt de weerstand 
tegen een fusie bijzonder groot is, vooral op emotionele gronden. 
Rationele argumenten komen weinig aan de orde. Het risico dat deze 
leden zouden bedanken heeft mogelijk anderen bewogen om tegen 
fusievoorstellen te stemmen. Voorstanders zijn er echter ook altijd wel 
geweest. In dit verband is het verslag in de Biltse en Bilthovense 
Courant van 5 oktober 1956 over de vriendschappelijke wedstrijd 
tussen beide clubs opmerkelijk: 
"Voorzitter Mr Heering (van sc Bilthoven) heette de gasten, die met 15 
leden waren opgekomen, hartelijk welkom. De heer Meloen, voorzitter 
van de sc De Bilt, sprak zeer waarderende woorden tot het bestuur 
van de sc Bilthoven, die het initiatief had genomen om de oude 
vriendschapsbanden tussen beide clubs te herstellen door middel van 
'n sportieve jaarlijkse ontmoeting om 'n wisselbeker. Wie deze 
uiteindelijk zou winnen was minder belangrijk; wel, zo meende hij, 
was het van belang voor de bevordering van een gezond schaakleven 
in onze gemeente, dat beide clubs een fusie zouden aangaan, daar 
twee kleine clubs meer moeite hadden om tegenwoordig 't hoofd 
boven water te houden, dan 'n club van ruim 40 leden. Hij hoopte dan 
ook dat deze fusie mettertijd tot stand zou komen, wat zeker zou [...]" 
In het hele verloop van de meningsvorming over fusie is deze 
verklaring van de zijde van de sc De Bilt niet goed te verklaren. Van 
"oude vriendschapsbanden" is geen spoor te vinden. In de hierop 
aansluitende buitengewone ledenvergadering van de sc De Bilt in 
oktober 1957 wordt een voorstel tot samengaan met de sc Bilthoven 
met algemene stemmen verworpen. Het is reden voor het bestuurslid 
H van Dijk te bedanken als lid van de club. 
 
In 1966 organiseert sc Bilthoven een toernooi om het Kampioenschap 
Bilthoven, waaraan iedereen die in de gemeente woont of werkt mag 
deelnemen. Deze wedstrijd, die later 'Open Kampioenschap De 
Bilt/Bilthoven' zal worden genoemd, wordt een succes en vormt tevens 
het begin van de definitieve toenadering. In het bestuur van sc De Bilt 
maakt secretaris Rahder zich sterk voor een fusie, gesteund door 
verschillende andere leden. Ook ontstaan goede contacten met 
Bilthoven, vooral als daar in 1967 Wage voorzitter wordt en het Open 
Kampioenschap gezamenlijk wordt georganiseerd.  
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Begin 1968 zijn de besturen van beide verenigingen klaarblijkelijk 
voorstander van fusie. In het voorjaar van 1968 wordt in beide 
verenigingen een oriënterende vergadering over de mogelijkheid daar-
toe gehouden. Als argumenten voor een fusie worden aangevoerd: 
• In een grotere vereniging is er meer tegenstand op elk niveau. 
• Een sterkere vereniging heeft meer aantrekkingskracht op sterkere 

spelers uit de regio. 
• Een fusie is kostenbesparend door efficiëntere benutting van het 

materiaal. 
• Een fusie is kostenbesparend bij het organiseren van schaak-

manifestaties. 
• Bij een groter ledenbestand gaat het opvangen van fluctuaties in 

ledenaantal soepeler. 
 
De tegenstanders bij sc De Bilt (met als kern mw Van Aalst, 
Westervaarder en Van Tol) verwijten het bestuur een overrompelings-
tactiek, een wat moeilijk houdbare stelling na bijna 20 jaar discussie. 
De inhoudelijke argumenten worden het best verwoord door mw Van 
Aalst in haar brief van 23 maart 1968 aan het bestuur (zij kon zelf niet 
aanwezig zijn bij de ledenvergadering): 
"[...] Ik heb met belangstelling, maar ook met enige verwondering 
kennis genomen van de plannen van het bestuur. U vraagt de mening 
van de leden, mag ik U de mijne dan schriftelijk meedelen, en u 
verzoeken deze brief aan de aanwezige leden voor te lezen? Waar U 
over samenwerking spreekt neem ik aan dat U hiermee samensmelting 
of fusie bedoelt. Bij het bestuderen van de voor- en nadelen van deze 
fusie zie ik meer voordelen voor Bilthoven dan voor De Bilt. 
1e. Gezien de resultaten van de St. G. comp.[SGS] moet het mogelijk 
zijn voor De Bilt om met eigen krachten op korte termijn in een hogere 
klasse te komen. Deze mogelijkheid ligt voor Bilthoven niet zo 
duidelijk.  
2e. Mochten wij hierin slagen, dan wordt de aantrekkingskracht voor 
nieuwe leden groter, en die komen dan ten goede aan De Bilt. 
Bovendien ben ik van mening, dat het Bestuur en de leden zelf meer 
moeten meewerken aan het verwerven van leden. De Sch.Cl. Biltho-
ven is voortdurend in de publiciteit, heeft allerlei evenementen op 
touw gezet waaraan ook verscheidene leden van De Bilt hebben 
deelgenomen. De Bilt heeft hier niets tegenover gesteld, en is op de 
achtergrond geraakt.  
3e. Een grote club is ongezellig. De topspelers krijgen de neiging 
steeds onder elkaar te willen spelen, wat begrijpelijk is, maar waar-
door een kliekvorming ontstaat. Ik heb dit gezien in twee grote clubs 
waarvan ik lid ben geweest.  
4e. Wij hebben een mooie ruimte met bediening, om te schaken, zodat 
een ander clublokaal ons alleen maar nadeel brengt, nog afgezien van 
de verdere afstand.  
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Hiermede heb ik getracht U duidelijk te maken waarom ik tegen dit 
voorstel ben. Ik zou echter, gezien de minder prettige sfeer, die vol-
gens Uw brief, in de club nu aanwezig is, willen voorstellen, dit ingrij-
pende besluit tot fusie met de Bilth. Sch. Club voor één à twee jaar uit 
te stellen, zodat het dan, misschien onder veranderde omstandig-
heden, op een zakelijke en objectieve manier besproken kan worden. 
Met vriend. groeten, A.J. v Aalst." 
De vergadering is sterk verdeeld en blijft dat. Niettemin krijgt het 
bestuur van een meerderheid mandaat om verder te gaan op het 
fusiespoor. Ook bij Bilthoven zijn er enkele tegenstanders, maar deze 
oppositie is veel minder sterk. 
 
Op 26 mei 1968 wordt een samenkomst gehouden met drie bestuurs-
leden van elke club. Daar worden de resterende obstakels en moge-
lijke oplossingen geïnventariseerd. Aanwezig zijn JL Wage, JJ Boogaard 
en HJ Hansen voor Bilthoven en HWF Otto, BAJ Rahder en HJ Schutte 
voor De Bilt. 
 
In de zomer van 1968 wordt duidelijk dat de fusietrein niet meer te 
stoppen is. Een door beide clubs georganiseerde simultaanseance van 
de Joegoslavische grootmeester Cirič in januari 1969 geeft een extra 
impuls. Tezelfdertijd verlaat Westervaarder de sc De Bilt, en daarmee 
verdwijnt de meest hardnekkige tegenstander. Inmiddels is de 
overeenkomst vrijwel rond. Het heetste hangijzer is het clublokaal, 
waarvoor gezocht gaat worden bij de Opstandingskerk. Inderdaad, net 
ten noorden van de Groenekanseweg. Het meubilair van de zaal van 
de Opstandingskerk blijkt niet aan de eisen te voldoen. Daarom zal de 
nieuwe club zich voorlopig vestigen in het clublokaal van sc De Bilt: 
'De Voorhof', waar zij nog altijd te vinden is. 
 
Op 20 en 22 juni 1969 vinden de beslissende vergaderingen plaats bij 
de beide clubs. Aangezien de reglementen van De Bilt niet voorzien in 
de voorwaarden voor quorum worden voor dit geval de regels van sc 
Bilthoven toegepast. Deze eisen dat tweederde van de stemgerechtig-
de leden ter vergadering aanwezig is, en dat driekwart van de geldig 
uitgebrachte stemmen het fusievoorstel steunt. Dat betekent dat: 
• bij de sc Bilthoven 18 van de 27 stemgerechtigde leden aanwezig 

moeten zijn en dat er minstens 14 vóór stemmen; 
• bij de sc De Bilt 16 van de 23 stemgerechtigde leden aanwezig 

moeten zijn en dat er minstens 12 vóór stemmen. 
Deze eisen leveren een uiterst spannende eindsprint op: 
• Sc Bilthoven: 18 aanwezig, 15 stemmen voor en 3 tegen. 
• Sc De Bilt: 16 aanwezig, 12 stemmen voor, 3 tegen en 1 blanco 

(van een lid dat gedwongen was te bedanken om een geheel andere 
reden: de winkelopenstelling op vrijdagavond). 

Het heeft dus maar een haar gescheeld. 
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Op 19 september 1969 vindt de eerste vergadering plaats van de 
nieuwe vereniging. Als naam wordt voorgesteld "Schaakclub De 
Bilt/Bilthoven". Tijdens de vergadering worden verscheidene alterna-
tieven gepresenteerd. Tenslotte besluit men het voorstel van REM van 
Vuurde te volgen en de nieuwe club "De Biltse Combinatie" te noemen, 
in de wandeling "DBC". Er blijken uiteindelijk 31 leden van de sc 
Bilthoven en 19 leden van de sc De Bilt lid geworden te zijn van DBC. 
Dit is enigszins merkwaardig daar er maar 27 stemgerechtigde leden 
waren. Vermoedelijk hebben zich tussentijds bij de sc Bilthoven 
nieuwe leden gemeld. 
 
De nieuwe leden zijn: 
Van de sc Bilthoven: 
R v Agtmaal, G Alberda, H Alberda, JJ Boogaard, HC Bunt, mw BA 
Bunt-Hansen, HJ Hansen, A v Hennik, AA de Hoogh, MD v Hoorn, L 
Kooy, PM v Leeuwen, J Pijpker, F v Rijn, C Schaap, CC Slop, TPJ 
Stumpel, NY Vlietstra, PM v Vuurde, REM v Vuurde, JL Wage, en de 
junioren W Alberda, M Baud, R Cassée, SE de Jager, HJ Klomp, H v 
Oordt, FJ Ozinga, mw I Wage, J Weenink en F Wiewel. 
Van de sc De Bilt: 
mw AJ v Aalst, J Berkelaar, GB Boomer, WH vd Geer, R Gerritse, JJ v 
Ginkel, J v Hinte, HD de Jong, JM Kramer, CJ Meloen, HWF Otto, BAJ 
Rahder, EP Rijken, B Schippers, HJ Schutte, HE v Tol, CJ Wisman, en 
de junioren J vd Greef en J Lengkeek. 
 
 
Evaluatie van de fusie 
 
Achteraf kan men zich de vraag stellen of de fusie een verstandige 
daad was. Momenteel zijn er opnieuw drie schaakverenigingen actief in 
onze (heringedeelde) gemeente en een evaluatie kan nuttig zijn bij 
eventuele pogingen om weer op het fusiepad te gaan. Er zijn zowel 
argumenten voor als tegen.  
 
Een zeer zwaarwegend argument vóór is dat DBC sinds de oprichting 
tenminste zoveel leden heeft gehad (60-100) als de twee voorlopers 
samen (30-50). De sterke toename is overigens in hoofdzaak te 
danken aan een zeer actieve bemoeienis met de jeugd. 
De suggestie dat een gezamenlijk optrekken zou kunnen leiden tot 
meer succes in de externe competitie is zeker waar gebleken. De voor-
lopers speelden in het algemeen in de tweede, soms in de derde klasse 
van de SGS. Nu speelt het eerste achttal in de derde klasse KNSB. De 
club heeft daardoor ook meer wervende kracht gekregen voor sterke 
spelers. 
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Ook de fervente tegenstanders bij de sc De Bilt zijn lid geworden van 
DBC; niet langdurig, maar voor een bedanken wegens ongenoegen 
zijn geen aanwijzingen gevonden. 
Hoewel ook DBC ups en downs heeft gehad zijn klachten over slecht 
clubbezoek niet meer voorgekomen. Misschien is een bepaald soort 
gezelligheid in kleine kring verloren gegaan, maar DBC is tenslotte in 
de eerste plaats een schaakvereniging en geen sociëteit. 
Helaas is het wel zo dat veel van de oorspronkelijke leden, vooral van 
sc Bilthoven, niet al te lang na de fusie bedankt hebben. In 1975, dus 
zes jaar na de fusie, zijn er van de 31 leden van Bilthoven nog 6 over, 
en van de 19 leden van De Bilt nog 8. 
Verder is natuurlijk opmerkelijk dat er inmiddels toch weer een tweede 
schaakclub is in De Bilt/Bilthoven. Sc Den Dolder is in 1984-85 
verhuisd naar een lokaal in Bilthoven; later wordt de club omgedoopt 
tot "De Magneet" met een verwijzing naar de lokaliteit. Deze vereni-
ging heeft daarna zeker leden uit Bilthoven aangetrokken; tevens kan 
de speelavond (maandag) voor sommigen een pluspunt zijn tegenover 
de jeugdvriendelijke vrijdag van DBC.  
Alles bijeengenomen kan de fusie toch wel een succesvolle actie 
genoemd worden, alhoewel veel spelers uit Bilthoven vroeg of laat 
afhaakten. De redenen hiervan zijn waarschijnlijk de excentrische 
ligging van de speellocatie en mogelijk ook de speelavond.  
Met de sc De Magneet, in theorie een club uit Den Dolder maar in de 
praktijk spelend in Bilthoven, bestaan geen speciale banden maar er is 
ook geen sprake van een plaatselijke rivaliteit.  
De gemeentelijke herindeling in 2001 leidde ertoe dat de gemeenten 
De Bilt en Maartensdijk werden samengevoegd, waardoor het gebied 
van de gemeente zich aanmerkelijk heeft uitgebreid. Westbroek, 
onderdeel van de voormalige gemeente Maartensdijk, heeft de schaak-
vereniging "Voor ons genoegen" en Maartensdijk heeft enkele jaren 
een schaakclub gehad.  
Samenwerking met deze clubs zal het schaken in de gemeente de Bilt 
zeker kunnen stimuleren, bijvoorbeeld bij de organisatie van een open 
kampioenschap of het schaakkampioenschap voor de basisscholen 
binnen de gemeente, of zelfs bij een gezamenlijke deelname aan de 
SGS-competitie. 
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SGS-wedstrijden vóór de fusie van 1969 
 
In 1931 was de Stichtsch-Gooische Schaakbond (SGS) opgericht. We 
mogen aannemen dat in dat jaar of kort daarna deze bond wedstrijden 
begint te organiseren tussen clubteams. In de sc Bilthoven gaan stem-
men op om hieraan deel te nemen. Het zal toch nog tot het seizoen 
1934-35 duren voordat de sc Bilthoven aan de SGS-competitie mee 
doet. Op 28 september 1934 komt de secretaris van de SGS op bezoek 
om de bond aan te prijzen. Op persoonlijke titel worden 13 leden lid 
(kosten f 0,20 per maand voor het maandblad). In 1934 treedt ook de 
vereniging zelf toe en in mei 1935 wordt besloten om alle leden 
automatisch lid te maken van de SGS. In de jaarvergadering op 10 
mei 1935 blijken de financiën echter zeer krap en daarom wordt 
besloten de tegenstanders in de SGS voortaan geen koffie meer aan te 
bieden op kosten van de club. 
 
De SGS-competitie bestaat dan uit poules van vijf verenigingen, tegen 
elk waarvan men één keer speelt. Word je kampioen in deze poule dan 
wachten nog één of twee promotiewedstrijden alvorens je daadwer-
kelijk promoveert. Hoe degradatie was geregeld is niet bekend. 
Opvallend is dat een groot aantal van de toenmalige tegenstanders 
nog steeds tot de huidige bezoekende clubs in de Voorhof behoort.  
 
 
Sterk entree van de sc Bilthoven in de SGS 
 
De sc Bilthoven is een aanwinst voor de SGS want reeds in het eerste 
jaar wordt de club kampioen in de vierde klasse. De winnende partij, G 
Huizinga van de sc De Pion tegen SS Anema van sc Bilthoven, is de 
eerste partij die wordt gepubliceerd in de lokale pers. Deze partij moet 
echter worden overgespeeld omdat er door Huizinga in eerste instantie 
een foutieve zet is gedaan, hetgeen wordt ontdekt bij het naspelen op 
de volgende dag. De promotiewedstrijd wordt op 3 mei 1935 gespeeld 
tegen Vianen met uitslag 5 - 5, waarbij drie partijen worden 
gearbitreerd door E Span-jaard. Kennelijk is deze uitslag voldoende 
voor promotie want de sc Bilthoven promoveert naar de derde klasse. 
Het volgende seizoen neemt de vereniging met twee tientallen deel 
aan de SGS-competitie. Het eerste tiental wordt in 1936 weer kampi-
oen in haar klasse maar faalt in de promotiewedstrijd tegen Hilversum 
met 3 - 7. De Biltsche vertegenwoordigers zijn: J Zwaardemaker Czn, 
Ir. F Bronsing, JPH Anepool, dr. P Muller, EMA Bos, WT Linschoten,     
G van Buuren, JC Willekes, G Boot, WGF van Oosten. In het seizoen 
1936-37 doet Bilthoven 1 een nieuwe gooi naar promo-tie. Na het 
behalen van de kampioenstitel van de derde klasse B worden in de 
promotiewedstrijden zowel Soest als Hilversum met 5½–4½ verslagen. 
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Eerste gepubliceerde partij van een schaker van een Biltse Schaakclub 
in de Bitsche en Bilthovensche Courant. Uit de krant van 15 maart 
1935: 
In 1935 speelt Bilthoven in de vierde klasse A van de Stichtsch-
Gooische Schaakbond en wordt kampioen. Hieraan is wel het een en 
ander voorafgegaan. Er moet een partij worden overgespeeld omdat er 
door Huizinga (speler van De Pion 3) een foutieve zet is gedaan, 
hetgeen de volgende dag bij het naspelen wordt ontdekt. Deze 
overgespeelde en winnende partij is de eerste partij die wordt 
gepubliceerd in de lokale media (15 maart 1935). 
Wit:  G Huizinga (De Pion 3) 
Zwart:  SS Anema (Bilthoven 1) 
1.e4 c6 2.c3 d5 3.d3 de4: 4.de4: Dd1: 5.Kd1: Pf6 6.Pd2 Pg4 7.Ph3 e5 
8.Le2 Lc5 9.Ke1 0-0 10.Pc4 Te8 11.f3 Pf6 12.Tf1 Le6 13.Pe5:?? Lh3: 
14.gh3: Te5: 15.b4 Lf8 16.Tg1 Pbd7 17.Le3 Th5 18.Td1 b6 19.a3 Th3: 
20.Tg2 g6 21.Lg5 Lg7 22.Td6 Tc8 23.La6 (e5!) Tc7 24.Lf6: Lf6: (wit 
heeft last van een fata morgana en denkt met een combinatie de 
torens op de diagonaal c8-h3 te krijgen en er één terug te winnen, 
zoals blijkt faalt dit op tussenschaakjes)  
Diagram na zet 24 van zwart: 

 

 
 

25.Td7: Lc3: 26.Ke2 Td7: 27.Lc8 Td2:+ 28.Kf1 Tf3+ 29.Ke1 Tg2:+ 
30.Ke1 Tf1 (0-1). 
 

 
Het tweede tiental bereikt de derde klasse, maar in 1938 eindigen 
beide tientallen laag. Omdat de SGS besloten heeft de groepen te 
vergroten degradeert dit jaar echter niemand. 
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Ook sc De Bilt gaat in de SGS spelen 
 
Op 23 november 1938 debuteert sc De Bilt in de SGS met een 
overwinning tegen het eveneens debuterende Doorn 1, voorlopige 
uitslag 6 – 2. De definitieve uitslag is niet bekend. De krant van 10 
februari 1939 meldt ook nog een overwinning op Soest, met 5½ - 4½, 
en later de overwinning van 6 april op schaakclub De Dom met 6 - 4. 
In het seizoen 1939-40 wint sc De Bilt fors van 't Sticht 4 met 7½ - 
2½ en van De Meern met 8-2, maar met 4 - 5 (van beide kanten was 
een speler niet opgekomen) wordt verloren van UCS 3. Men hoopt op 
promotie naar de tweede klasse. Maar de oorlog werpt haar schadu-
wen al vooruit. Zo staat er in de Biltsche en Bilthovensche Courant van 
19 april 1940: "De tijdsomstandigheden hebben echter de promotie 
opgeschort, zoodat het verder verloop moet worden afgewacht". Door 
de beperkte mogelijkheden in verband met de mobilisatie in en de 
oorlogstoestand buiten Nederland kan de SGS-competitie inderdaad 
niet op normale wijze met promotiewedstrijden worden beëindigd. 
Daarom moet er tegen UCS 3, gelijk geëindigd met De Bilt, een 
beslissingswedstrijd om het kampioenschap worden gespeeld, die door 
De Bilt met 6½ - 3½ gewonnen wordt. Binnen de club denkt men niet 
gering over het eigen kunnen, er wordt geklaagd over het niet 
opkomen van spelers in het vorig seizoen, want dan had De Bilt 
ongetwijfeld al eerder in de tweede klasse van de SGS mogen spelen. 
 
De sc Bilthoven stelt in 1939 een technische commissie in om de 
plaatsing van nieuwe leden in de tientallen eerlijk te laten verlopen. 
Tevens wordt afgesproken dat wie de wintercompetitie aan zich voorbij 
laat gaan een plaats op de ranglijst daalt. 
 
Dat de problematiek van teamleiders in deze jaren niet anders is dan 
tegenwoordig mag blijken uit de volgende twee voorbeelden. 
In het verslag van vrijdag 23 november 1934 van de door Bilthoven 1 
met 10 - 0 gewonnen wedstrijd tegen Amersfoort 3 wordt gemeld dat 
Amersfoort 3 mede met deze cijfers verloor daar 3 partijen regle-
mentair verloren werden verklaard wegens niet opkomen van spelers. 
En bij de sc Bilthoven: Het tweede tiental ging op 15 november 1939 
uit naar Het Sticht met vijf spelers, maar verloor slechts met 5½ - 4½! 
 
De twee tientallen van sc Bilthoven blijven in het veld en het eerste 
tiental handhaaft zich moeiteloos in de tweede klasse van de SGS met 
o.a. CA v Beynum, JH vd Kamer, F Bronsing, J Zwaardemaker en mw 
O Keyser-Bronsveld aan de eerste borden. 
 
Op de ledenvergadering van de SGS op 6 september 1940 wordt, in 
verband met de 'tijdsomstandigheden', voorgesteld om de bondswed-
strijden af te werken op zaterdag of zondagmiddag.  
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De sc Bilthoven besluit met één tiental op zaterdag aan deze competi-
tie mee te doen. Tegenstanders in de poule zijn: Zuilen, De Dom, 
Sticht, Zeist en Utrecht 4. Op 18 januari staat de wedstrijd tegen De 
Dom op het programma, waarbij AKG Reurslag, die op latere leeftijd 
nog lid wordt van DBC, aan het eerste bord van De Dom wint van     
JH vd Kamer. In de daaropvolgende oorlogsjaren wordt afwisselend 
met één of twee tientallen in de SGS-competitie gespeeld. Het eerste 
team wordt driemaal kampioen in de tweede klasse, maar faalt telkens 
in de afsluitende promotiewedstrijden. Het tweede tiental vindt een 
plek in de derde klasse SGS waar het in 1943 o.a. wint van sc De Bilt. 
 
In 1943 blijkt dat het tijdschrift van de SGS vanwege papierschaarste 
wordt opgeheven. In de archieven en kranten is verder niet veel te 
vinden over de externe wedstrijden in De Bilt. Het is aannemelijk dat 
de oorlogsomstandigheden het schaken tussen clubs in SGS-verband 
zeker in het laatste oorlogsjaar onmogelijk hebben gemaakt.  
 
Na de oorlog degraderen beide tientallen van sc Bilthoven in 1946 uit 
de tweede respectievelijk derde klasse. Beide teams eindigden als 
derde, maar de SGS heeft in dit jaar een versterkte degradatie 
ingevoerd. Het 1e tiental promoveert in 1947 al weer naar de tweede 
klasse. Het handhaaft zich nog enige tijd in de tweede klasse om 
vervolgens in 1951 rond de tijd van het lustrum weer te degraderen. 
In 1948 zijn er klachten over de 'verre reizen' in SGS-verband en de 
daarmee verband houdende hoogte van de contributie.  
 
In november 1951 spelen de beide Biltse tientallen tegen elkaar in de 
derde klasse van de SGS. De Bilt wint met 6½ - 3½. Aan de topborden 
winnen de Bilthovense spelers CA van Beynum en NY Vlietstra echter 
van P Westervaarder en M van Santen. Uit de krant van 20 november 
1951: "Biltse schakers ontmoetten elkaar. Vrijdag is de competitie-
wedstrijd voor de Stichts-Gooise Schaakbond gespeeld in Concordia 
tussen de schaakclubs De Bilt en Bilthoven. De schaakvrienden van De 
Bilt hebben de strijd glansrijk gewonnen met 6½ - 3½. De 
gedetailleerde uitslag luidt: 
Sc De Bilt   - Sc Bilthoven 
P Westervaarder  - CA van Beynum  0  - 1 
M van Santen   - NY Vlietstra   0  - 1 
F de Vries   - P Otto    1  - 0 
JA van Duijnen Montijn - A van Schaik   ½ - ½ 
JM van Dijk   - A van Hennik   0  - 1 
W van den Brink  - CJ van Soest   1  - 0 
AM Arendsen   - EJ Wever   1  - 0 
HE van Tol   - CJ Willekes   1  - 0 
ER Uhlhorn   - E vd Ende   1  - 0 
L Köhler   - C Goes   1  - 0" 
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Voor zover bekend heeft sc De Bilt bijna nooit meer dan één tiental in 
de SGS gehad, maar het team heeft daar ook nooit ontbroken. Alleen 
in 1951-52 speelde sc De Bilt met twee teams. 
 
In 1952 is de oproep voor inschrijving voor de SGS-competitie de 
wedstrijdleider van sc Bilthoven ontgaan. Als gevolg hiervan kan de 
club hieraan niet deelnemen. Sterkere spelers blijken vertrokken te 
zijn. Het jaar daarop wordt evenmin aan de SGS-competitie deelgeno-
men. NY Vlietstra stelt samenwerking bij de externe competi-tie voor 
met De Bilt of Den Dolder, een voorstel dat met algemene stemmen 
wordt aangenomen. Op 11 mei 1953 schrijft wedstrijdleider Van Soest 
van sc Bilthoven in concept een brief aan Van Santen van sc De Bilt 
met een voorstel om, refererend aan een telefoongesprek, samen te 
gaan wat betreft de SGS-competitie. Of de brief ooit is verstuurd en 
hoe sc De Bilt (en misschien ook sc Den Dolder) hierop heeft 
gereageerd is onbekend. In ieder geval is er niets van gekomen. 
 
 

 
 
Het kampioensteam, reserves en bestuur van de sc De Bilt. Het team werd kampioen in 
de derde klasse van de SGS. Uit nr. 15 van het cluborgaan van 9 april 1959. Bovenste 
rij: M v Santen, JA v Duijnen Montijn, HE v Tol, G Sterk, HJ Schutte, WB Jacobs, AM 
Arendsen, J v Hinte, BAJ Rahder; Zittend: P westervaarder, HD de Jong, CJJ Galekop, 
mw AJ v Aalst-v Duijnen Montijn, CJ Meloen. 
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In een krantenartikel van 22 oktober 1954 wordt verslag gedaan van 
de wedstrijd Ons Genoegen tegen Schaakclub De Bilt. De Bilt wint met 
6½ - 3½. De Bilt speelt in 1957-58 met één tiental in de SGS-
competitie in de derde klasse. Voorzitter Meloen zegt hierover in nr. 2 
van het cluborgaan " ... beter een gevreesde derde, dan een matige 
tweede klasser."  
 
Vanaf 1957 beschikt sc De Bilt over een clubblad. De uitslagen van de 
competitie in SGS-verband komen uitgebreid aan de orde. Uitvoerig 
wordt ingegaan op de consequenties van het dubbel lidmaatschap voor 
het opkomen in KNSB en SGS competities. Het zou nog jaren duren 
voor deze kwestie door de schaakbonden bevredigend werd opgelost. 
 
In 1959 wordt door sc De Bilt het kampioenschap behaald in de derde 
klasse van de SGS. Het cluborgaan wijdt een extra nummer aan het 
mogelijke kampioenschap. In nr. 15 wordt het kampioenschap gevierd 
door de overwinning op Driebergen 1 met een foto van het kampioens-
team en het bestuur. Om te promoveren moeten er nog promotiewed-
strijden gespeeld worden. Het lukt echter niet deze te winnen. De re-
glementen van deze promotiewedstrijden leiden tot gelamenteer in het 
clubblad, men voelt zich bij monde van voorzitter Meloen benadeeld. 
 
De sc Bilthoven bereikt in 1959 eindelijk ook weer de derde klasse en 
wordt voor het daaropvolgende jaar ingedeeld in dezelfde groep als sc 
De Bilt. Nu zal er in ieder geval een gemeentelijke derby komen. Op 
donderdag 7 januari 1960 vindt deze plaats in Inventum. De voorlo-
pige uitslag is 4½ - 4½ en eindigt na arbitrage van de partij Vlug - 
Rahder in 4½ - 5½ voor sc De Bilt. De uitslagen van deze derby: 
Bilthoven - De Bilt, 7 januari 1960 
NY Vlietstra   - WB Jacobs  ½ - ½ 
CA Goes   - AM Arendsen  0  - 1 
DC v Kekem   - LH Berdenis v B 0  - 1 
JR v Beek   - HD de Jong  ½ - ½ 
LA Schmidt   - HJ Schutte  ½ - ½ 
H Vlug   - BAJ Rahder  0  - 1 
HJ Wijers   - G Sterk  0  - 1 
T Caljé   - BH Toes  1  - 0 
L Kooy   - HE v Tol  1  - 0 
CA v Beynum   - JA v Duijnen Montijn 1  - 0 
 
In Zeist is er een schaakclub 't Slot. Net als nu spelen de teams van 
Zeist en de sc De Bilt tegen elkaar. Deze wedstrijd wordt tegen de 
verwachting in met 7½ - 2½ gewonnen, maar de wedstrijd tegen 
Tuindorp wordt, ook tegen de verwachting in, verloren waardoor een 
eventueel promoveren op losse schroeven komt te staan en afhangt 
van de arbitrage van een partij uit de wedstrijd tegen Amersfoort.  
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Zou De Bilt de arbitrage winnen dan wordt het kampioen, in het 
andere geval moet een beslissingswedstrijd tegen Bilthoven worden 
gespeeld. Deze arbitrage verloopt moeizaam omdat de arbiters het 
niet eens zijn. Uiteindelijk volgt een beslissingswedstrijd tegen 
Bilthoven op 22 april 'au grand complet' zoals voorzitter Meloen van de 
sc De Bilt een opkomst zonder invallers noemt. De uitslag 6-4 is weer 
in het voordeel van sc De Bilt: 
 
De Bilt-Bilthoven, 22 april 1960 
M van Santen   - NY Vlietstra  ½ - ½ 
AM Arendsen   - CA Goes  0  -  1 
J van Hinte   - DC van Kekem 1  -  0 
HD de Jong   - JR van Beek  0  -  1 
LH Berdenis v Berlekom - LA Schmidt  ½ - ½ 
BAJ Rahder   - H Vlug   ½ - ½ 
HJ Schutte   - HJ Wijers  ½ - ½ 
JA van Duijnen Montijn - T Caljé   1  -  0 
Mw AJ v Aalst   - L Kooy   1  -  0 
WB Jacobs   - A van Hennik  1  -  0 
 
De Bilt wordt dus kampioen en moet opnieuw promotiewedstrijden 
spelen. Deze worden ook nu verloren. Sc De Bilt blijft nog even in de 
derde klasse. In deze tijd deed ook weer een tweede team van sc 
Bilthoven mee aan de SGS-competitie, maar dat was niet erg 
succesvol.  
 
In 1962 wordt sc De Bilt voor de derde keer kampioen in zijn poule en 
nu eindigen de promotiewedstrijden wel in het voordeel van De Bilt. 
De club speelt het volgende seizoen in de tweede klasse maar eindigt 
als laatste in zijn poule ten gevolge van zes nederlagen, een gelijkspel 
en geen overwinningen. De degradatie gaat gelukkig niet door vanwe-
ge versterkte promoties binnen de SGS competitie. Het is opvallend 
dat in het cluborgaan geen verslagen van de wedstrijden te vinden 
zijn. De stemming is enigszins mat. Het tiental handhaaft zich vervol-
gens in de tweede klasse van de SGS. In 1965 wordt het zelfs kampi-
oen, maar faalt in de promotie/degradatie wedstrijden. 
 
Na zeven jaar in de derde klasse van de SGS te hebben gespeeld weet 
het (enige) tiental van sc Bilthoven in 1966 eindelijk te promoveren 
naar de tweede klasse.  
 
In januari 1968 is er sprake van een massakamp tussen Bilthoven en 
De Bilt. Beide clubs ontmoeten elkaar ook in de SGS-competitie en dat 
is de reden voor Bilthoven om een vriendschappelijk treffen voor te 
stellen waarbij ook de leden die niet in de 'officiële' teams zitten mee 
kunnen doen. De uitslag van de SGS-competitiewedstrijd is als volgt: 
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Bilthoven   - De Bilt   3½ - 6½ 
CCH Slop   - J van Hinte (zwart)  0  - 1 
NY Vlietstra   - J Ritsma   ½ - ½ 
R van Vuurde   - B Schippers   0  - 1 
R van Agtmaal  - EP Rijken   1  - 0 
JL Wage   - BAJ Rahder   1  - 0 
JJ Boogaard   - HWF Otto   ½ - ½ 
HJ Flansera   - HD de Jong   0  - 1 
L Kooy    - Mw AJ van Aalst  0  - 1 
M van Hoorn   - CJ Wisman   0  - 1 
SE de Jager   - HJ Schutte   0  - 1 
 
Het aanvullende vriendschapsduel wordt door Bilthoven gewonnen met 
4 - 3, maar door de zege van het SGS-tiental wordt de uitslag van de 
massakamp 7½ - 9½ ten gunste van De Bilt. "De door ons beschikbaar 
gestelde beker werd zodoende weer mee naar huis genomen." 
 
Bij sc De Bilt werkt de versterking met de nieuwe leden Schippers en 
Ritsma, lid sinds respectievelijk 1962 en 1965, flink door: het tiental 
wordt in 1968 kampioen en wint de promotie-wedstrijd tegen BSG 4. 
Voor het eerst in de geschiedenis gaat een Bilts team in de eerste 
klasse spelen. Dat sommige teams een maatje te groot zijn blijkt o.a. 
uit een 1½ - 8½ nederlaag tegen HSG 2 in het seizoen 1968-69.  
 
In onregelmatig verschijnende zogenaamde 'bulletins' worden de leden 
van de sc Bilthoven op de hoogte gehouden van uitslagen en plannen 
van het bestuur. Met betrekking tot de externe competitie in 1969 
geeft voorzitter Wage in een brief aan secretaris van Agtmaal het 
volgende commentaar: "Een vraag heb ik nog voor toekomstige 
bulletins, waarmee Ge stellig rekening wilt houden. Zonder dat het zo 
bedoeld is (want Ge zijt een veel te charmant en minzaam mens om 
het zo te bedoelen) wordt in het bulletin nommer 5 een trap na 
gegeven tegen een verslagen tegenstander "Overvecht 2". Er wordt 
immers gesproken over een "zacht eitje", nadat tevoren niet over onze 
overwinning doch over hun nederlaag is gesproken, waardoor het 
geheel iets -zoals gezeid: onbedoeld-snoeverig-blaaskakerigs en 
bovendien onsportiefs krijgt. Een verslagen tegenstander smaalt men 
niet en kleineert men niet, ook al niet omdat men zichzelf ermee 
kleineert. Tegenover de spelers van het 2e tiental moet ook niet de 
indruk gewekt worden: Ge hebt nu weliswaar gewonnen maar dat 
betekent geenszins dat Gij géén loerenbullen zoudt zijn, want de 
anderen waren zachte eieren. 
Indien dit soort bulletins de pers bereikt, of -erger nog- direct naar de 
zusterverenigingen gaat, zouden de goede verhoudingen in de Stichts-
Gooise danig kunnen worden verbrod... . Stellig zijt Ge het hiermee 
eens en betreft het een ongelukkig uitgevallen slip of the pen. O K ?" 
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In september 1969 fuseren beide verenigingen. Van de SGS is op 
voorhand toestemming gekregen om met drie teams uit te mogen 
komen waarvan het eerste in de eerste klasse.  
 

 
 
 
NY Vlietstra. Clubkampioen in 1957, 1958, 
1959, 1966, topscorer 1962. 21 jaar lid van de 
sc Bilthoven tot 1969, daarna nog 32 jaar lid 
van DBC. Schenkt een plaquette voor het beste 
resultaat van het eerste tiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de Biltse Schaakpraat nr. 137 van december 1983 verschijnt een interview 
met de heer Vlietstra. Uit dit interview: 
"De heer Vlietstra was toen [1948] aanvankelijk lid van Bilthoven. Voor die tijd 
lid van een kleine vereniging in Tiel [waar hij aan het eerste bord speelde], 
maar toen hij in 1948 naar Bilthoven verhuisde, heeft hij zich vrij spoedig als 
lid bij "Bilthoven" opgegeven. ..... [waar] hij eens als kampioen van 
"Bilthoven" de zilveren koning won. Toen het jaar voorbij was, was de koning 
echter nergens te vinden. Een huishoudster die aan kleptomanie leed, was de 
vermoedelijke dievegge. Ja, toch moest er een nieuwe koning komen. Dan 
maar een laten maken. Een zaak in R’dam was op dit gebied zeer deskundig. 
Een goede omschrijving was zelfs helemaal niet noodzakelijk. De juwelier wist 
het precies. Maar toen het kleinood moest worden afgeleverd, bleek het een 
"dame" te zijn in plaats van een "koning". ... Later heeft de heer Vlietstra er 
ook nog een tweede prijs bij gegeven [de Vlietstra plaquette, die uiteindelijk in 
het bezit is gekomen van Ben van der Laan]. [....] Het is belangrijk dat de 
jeugd iets doet, hier dus in de vorm van schaken. En dan gebruikt de heer 
Vlietstra een vakterm 'het sublimeren van de agressie'. Dat is geen wonder 
want Vlietstra is hoofdinspecteur bij het onderwijs geweest. Ik vertelde dat ik 
een uurtje per week schaakles geef op een school. "In mijn tijd mocht dat niet, 
hoe we het ook probeerden bij de toenmalige minister van onderwijs Rutten. 
Van de 5 hoofdinspecteurs waren er 3 schakers, maar schaken op school 
kregen we niet gedaan. We vonden er wel wat op." aldus de heer Vlietstra. 
"Gewoon een uur pauze nemen. Pauze is altijd toegestaan en men kon als 
men dat wilde dan schaken of schaakles geven." 
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 Na dus die 35 jaar speelt de heer Vlietstra nog steeds een zeer goede partij 
schaak. Menig speler van onze club heeft dit aan den lijve ondervonden. Thuis 
zit Vlietstra ook nogal eens graag achter het bord omdat het lezen en tv kijken 
op den duur vaak vervelend is. De heer Vlietstra is bij ons bekend door zijn 
rustig en sportief optreden. [...] " 

 
In 2001 overlijdt Vlietstra op zeer hoge leeftijd. De laatste tien jaar verschijnt 
hij niet meer op de clubavond vanwege de afstand van de Hobbemaflat in 
Bilthoven waar hij woont, tot de Voorhof. Tijdens het spelen van een partij 
biedt men elkaar gewoonlijk iets te drinken aan. Vlietstra dronk in zijn laatste 
jaren op de club niets tijdens de partij. Het kon je gebeuren dat je van hem 
een gulden kreeg toegestopt om iets voor jezelf te drinken te halen. 

 

 



 54 

De Biltse Combinatie van 1969 tot heden 
 
 
Couleur locale 
 
In de jaren zestig breken de Beatles en de Rolling Stones door. Dit 
verdeelt de jeugd in twee kampen want je bent of een liefhebber van 
de Stones of van de Beatles, net zoals de wereld verdeeld is in provo's 
en nozems. Het verzet tegen de in regels verstrikt geraakte maat-
schappij vindt een hoogtepunt in de relletjes bij het huwelijk van 
Beatrix en Claus. De hippies of het langharig werkschuw tuig zijn op 
hun sterkst in het lijdelijk verzet, de sit-ins en in geweldloze bezet-
tingen. In het leger en bij de studenten worden vakbonden opgericht. 
Het roepen van Johnson moordenaar is een belediging van een be-
vriend staatshoofd waar straf op staat. In 1973 is er de oliecrisis waar 
zelfs schaakclubs last van hebben bij het reizen per auto naar 
bevriende clublokalen. De oorlog in Vietnam wordt uiteindelijk door 
Amerika verloren met de val van Saigon in 1975. De internationale 
politiek wordt beheerst door de koude oorlog en het verzet tegen 
atoomwapens.  
Met de val van de muur in 1989 komt ook hier een einde aan. 
Duitsland wordt herenigd. In 1993 wordt vrij verkeer tussen verschil-
lende landen van Europa mogelijk en wordt de Europese Unie door alle 
lidstaten officieel bekrachtigd. 
Er treden grote sociale en culturele veranderingen op. Zo is bijvoor-
beeld het gebruik van voornamen in het begin van de jaren zestig nog 
zeer ongewoon maar in de negentiger jaren melden we ons over de 
telefoon alleen nog maar met onze voornaam. Op seksueel terrein 
worden vele taboes doorbroken, op de televisie is alles te zien. Het 
programma van de komieken van Kooten en de Bie met het simplis-
tisch verbond wordt door velen bekeken. Er zijn ook grote technische 
revoluties ten gevolge van de invoering en verbetering van de 
computerchip.  
  
In De Bilt komen nieuwe wijken tot stand: Centrum II, Weltevreden en 
de Leyen. Burgemeester in de zeventiger jaren is AJJ Goldberg die de 
club de naar hem genoemde Goldberg trofee schenkt voor de winnaar 
van het Open Kampioenschap van De Bilt/Bilthoven. In de negentiger 
jaren groeit de bevolking van gemeente De Bilt naar 33.000 inwoners. 
 
De opkomst van het professionele schaken wordt gestimuleerd door 
het steeds maar hoger wordende prijzengeld. De nieuwe Nederlandse 
held na Euwe, Prins en Donner is Jan Timman. Timman wordt in 1974 
voor de eerste keer kampioen van Nederland. In 1975 wordt Karpov 
wereldkampioen door het wegblijven van Fischer. De schaakwereld is 
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verbijsterd door het fenomeen Kortsnoy, die zich laat leiden door zijn 
bioritme en zich laat afleiden door het bekertje yoghurt van de goeroe 
van Karpov. Timman is 'the best of the west' die wereldkampioen pro-
beert te worden maar het tegen Karpov moet afleggen. Dan is er de 
opkomst van Kasparov, de match Karpov-Kasparov, Kasparov de man 
met de hoogste Elo-rating aller tijden, maar ook de man die door zijn 
machinaties de internationale schaakwereld uit elkaar speelt. Wie er 
anno 2004 de enige echte wereldkampioen is weet niemand. De 
overweldigende kracht van schaakprogramma's vindt zijn glorie in de 
schaakmachine Deep Blue waar ook Kasparov niet meer van kan 
winnen. Het schaakprogramma Fritz is onze nieuwe schaakoom die 
onze partijen analyseert en ons voorziet van nieuwtjes. 
 
 
Het schaakleven in de gemeente De Bilt, geconcentreerd in De 
Biltse Combinatie  
 
De speelzaal 
 
Na de oprichtingsvergadering op 19 september 1969 gaat het bestuur 
actief maar zonder succes op zoek naar een meer centraal gelegen 
speelzaal. Veel potentieel geschikte locaties vallen om uiteenlopende 
redenen af. Men blijft dus bij gebrek aan beter maar in De Voorhof 
spelen. In 1975 drijven donkere wolken boven de Voorhof, want 
volgens onbevestigde geruchten staat het voortbestaan van de 
Voorhof op losse schroeven. Het bestuur voelt zich wederom genood-
zaakt naar andere lokaliteiten te zoeken. Er wordt zelfs een proef-
avond gehouden in het Dorpshuis op 19 maart 1976. Het is er koud, 
de verlichting is slecht, de tafels zijn te klein, de consumpties duurder 
dan in de Voorhof en er is geen aparte ruimte voor de jeugd. 
Uiteindelijk drijft de bui over. In 1978 wordt nogmaals een enquête 
gehouden over de clubavond en wordt de mogelijkheid onderzocht om 
elders een speellocatie te vinden. Er verandert niets, want de meeste 
leden vinden het eigenlijk wel goed zoals het is. 
Beginjaren 80 doet het echtpaar de Vos zijn intrede als nieuwe 
beheerder van de Voorhof in de plaats van de familie Methorst. De 
ruimte bij de bar krijgt een facelift en oogt nu aanmerkelijk gezelliger. 
Ook de persoonlijke contacten zijn uitstekend, waarbij het bestuur zich 
overigens wel schrap moet zetten om de wens van de beheerders de 
grote zaal vrijdags af en toe lucratiever te verhuren binnen de perken 
te houden. Een ander gevolg van de toenemende gezelligheid is het 
fenomeen 'toepen'. Sommige schakers beëindigen hun partij graag 
vroeg om zich zo snel mogelijk op dit kaartspel te storten. Er wordt 
een toepstop ingevoerd tot half twaalf. 
In 1985 stoppen de beheerders de Vos er mee. Opvolger is Hamers en 
vervolgens in 1989 E Wernsen. Schakers zijn niet de meest voordelige 
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belegging op de vrijdagavond en dit levert regelmatig touwtrekken op 
tussen bestuur, beheerder en kerkbestuur, dat zich overigens liever op 
een afstand houdt. Vanaf 1989 tot heden is Peter Klap de beheerder, 
wiens aspiraties meer liggen in een harmonische relatie dan in een 
optimale uitbating.  
 
De vereniging 
 
De nieuwe vereniging start met 49 leden maar vanaf 1969 is er een 
flinke toeloop van leden. Doordat de groei van de vereniging voor-
namelijk zit in een toename van het aantal juniorleden, zijn er forse 
financiële problemen. Er wordt ook teveel geld uitgegeven aan simul-
tanen. De contributie gaat in korte tijd met ca 50% omhoog naar 50 
gulden voor senioren en 30 voor junioren.  
Het fusiebestuur blijft in 1970 nog een jaar aan, zij het dat JL Wage 
vervangen wordt door J Berkelaar. In 1971 neemt JRB Polee het 
voorzitterschap over van HWF Otto.  
 
De match Spassky-Fischer heeft een groot effect op de belangstelling 
voor het schaken en laat ook DBC niet onberoerd: in de winters 1969-
1971 heeft DBC gemiddeld ruim 70 leden; in de winter van 1972-73 
worden dat er honderd. Er worden maar liefst 6 tientallen geformeerd 
en de jaarlijkse contributieverhoging kan bij dit gunstige tij achter-
wege blijven. Het effect is echter maar van korte duur. In de volgende 
seizoenen ligt het ledental weer vrij stabiel rond de 70. 
 
In 1974 wordt DBC geconfronteerd met een bestuursprobleem:       
JRB Polee (vz), J Weenink (wl) en G Alberda (sc) stappen op. De 
eerste twee noodgedwongen door verhuizing naar elders, de laatste 
om persoonlijke redenen. Bovendien wordt in de naar aanleiding 
hiervan gehouden extra ledenvergadering naar voren gebracht dat het 
bestuur meer op de resultaten van de top lijkt te letten dan op de 
gezelligheid. Er is sprake van een slechte sfeer en het elan is er wat uit 
bij de interne en externe competitie. Nummer 61 van het clubblad 
meldt "Het voortbestaan van DBC staat op het spel". J Berkelaar wordt 
bereid gevonden als nieuwe voorzitter op te treden. JAJ Faber, MA 
Schenk en JP van Harselaar worden de nieuwe bestuursleden.  
 
De charismatische voorzitter J Berkelaar zorgt ervoor dat de vereni-
ging weer op het goede spoor komt. Nadat in 1978 H van Soest is 
geïnstalleerd als materiaalcommissaris, kan voorzitter J Berkelaar in 
1979 dus een bloeiende vereniging overdragen aan zijn opvolger,       
H Daan. CN de Graaf neemt de wedstrijdleiding over van JAJ Faber en 
een jaar later volgt JC van Houwelingen CA Vroom op als penning-
meester. 
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In augustus 1998 bedankt J Berkelaar als lid van DBC. Hij is een karakteristiek 
lid van de club met een charismatische uitstraling. In 1956 is hij een jaar lid 
van sc De Bilt om in 1965 opnieuw lid te worden. Na de fusie wordt hij lid van 
de nieuwe vereniging DBC, waar hij zich vooral inspant voor de jeugd en een 
goede sfeer op de club. Kenmerkend in dit verband zijn ook zijn uitspraken: 
 
-"De kleine nederlaag is gezien ons team geen gek resultaat, wij gaan 
vooruit!"; 
-"... en het vierde verloor op plezierige wijze nog alle wedstrijden.";  
-"We hebben gezellig verloren!".  
 
Niet iedereen kan dit waarderen. Een verslag van Onno Kooy uit de Biltse 
Schaakpraat nr. 68 van maart 1975:  
"Berkelaar en de liefdadigheid! 
Onze voorzitter die een vaste plaats heeft aan het eerste bord van het derde 
tiental ging voor de tweede keer mee met het tweede tiental. Hoewel het 
vorige resultaat negatief was startte hij met een overdosis aan vertrouwen aan 
het eerste bord. Al in het begin was het duidelijk dat de heer Berkelaar er erg 
veel zin in had. Normaal is het zo, volgens de verhalen die ik heb gehoord (dat 
hij het gezellig maakt, maar schaken ...!) dat hij binnen anderhalf uur wel 
capituleert. Maar niets van dit alles. Want toen alleen Boogaard volgens 
traditie nog bezig was, was hij ook nog in de strijd. 
 

 
 

Ik kwam kijken toen de stand op het bord was als hierboven. 
Berkelaar [met wit] kreeg toen blijkbaar medelijden met zijn tegenstander. Hij 
was na harde strijd toch nog twee pionnen achter geraakt. In deze stelling 
deed zwart de volgende, volgens mij niet al te beste zet, ... f4-f3+, maar hij 
zei geen "schaak". Berkelaar zag over het hoofd dat zijn koning aangevallen 
werd en speelde Dxf3, waarop zijn tegenstander direct met ... Dxh2 
antwoordde. Berkelaar in paniek en hilariteit rondom. Alles werd weer terug 
gezet en Berkelaar deed toen de enige goede zet g3!, maar gaf tegelijkertijd 
op??? Wat nu, wat was dit voor een liefdadigheid? Zwart stond helemaal niet 
zo goed, want de pion op f3 gaat verloren, zijn toren staat zwak en wit kan 
een leuke matdreiging creëren, bijv. met de combinatie Dxf3, Df6 en Td8! Na 
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een poosje analyseren bleek dat wit makkelijk remise kon houden. Jammer 
want het zou een leuke prestatie van onze voorzitter zijn geweest!. In de auto 
zei Berkelaar dat hij het verschrikkelijk stom vond, het was dus toch geen 
liefdadigheid!" 
 
 

 
 
Links op de foto J Berkelaar toekijkend bij het schoolschaak. Voor één jaar lid in 1956 
van de sc De Bilt, keert in 1965 terug. Lid tot 1969, daarna lid van DBC. Diverse 
bestuursfuncties: materiaal- en jeugdcommissaris van 1970-1974, voorzitter van 1974-
1979, (gemeenteraadslid CDA 1983-1985), met een onderbreking lid tot 1998. 
 
 
Het volgende is een artikel over Cobus Berkelaar van redacteur Gerrit Elberse 
waarin een stuk uit de toespraak van Cerfontaine, voorzitter van de raad van 
bestuur van het AZU, ter gelegenheid van Berkelaars afscheid als chef tuinman 
van het ziekenhuis: 
 
"Ik neem de tijd voor mensen." Aldus lees ik in een column over Co Berkelaar, 
in het personeelsorgaan 'Koploper', juli '94. Zijn afscheid van het AZU werd 
door zijn baas de heer Cerfontaine zeer treffend verwoord. Hier een gedeelte 
van de tekst: 
"Rond Jacobus Berkelaar hangt altijd een sfeer en een geur van buiten. Wat 
vind ik nou zo karakteristiek aan Berkelaar? In éérste instantie kom ik dan bij 
een aantal uiterlijke kenmerken. Het meest opvallend, als je hem observeert, 
is het schalkse, hij heeft iets kwajongensachtig, misschien zelfs iets guitigs. 
Dat karakteristieke van Berkelaar maakt hem tot een soort vrije vogel, die zich 
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in de natuur beweegt, speels en veel kwettert, maar het blijft niet bij die 
buitenkant alleen, Berkelaar is een soort Robin Hood in het woud en ik denk 
dat zijn tuinman zijn een soort vermomming is, het bezig zijn met planten en 
bloemen is eigenlijk een alibi, ondergeschikt, maar is het middel om andere 
doelen te bereiken en dat doel is hulp aan mensen die het nodig hebben, aan 
zwakkeren en dat doet hij fantastisch. Daarin kent Berkelaar zijn grote ver-
dienste. Berkelaar wekt de indruk zich aan de organisatie te conformeren, zich 
aan de regels te houden, maar ondertussen gaat hij gewoon zijn eigen gang. 
Dat weet iedereen, maar bijna iedereen accepteert het ook, omdat hij het zo 
charmant en bekoorlijk allemaal brengt, zodat het bijna vanzelfsprekend is. 
Berkelaar is de public relations man bij uitstek. Zijn informatievoorziening en 
zijn netwerk zijn gigantisch, hij weet alles. Hij zou een heel internet, zoals dat 
tegenwoordig gebruik wordt, kunnen vullen. Berkelaar creëert distantie maar 
tegelijkertijd ook nabijheid, hij weet heel snel te switchen: vormelijk, hoffelijk 
"dokter" en tegelijkertijd "wat doet u hier?". Er is geen betere spreker dan 
Berkelaar, zijn welbespraaktheid en toespraken zijn onovertroffen. In 1959 
werd hij hoofd tuindienst bij het AZU, dus nu 36 jaar geleden. In zijn omgang 
met mensen en patiënten, daarin is hij onovertroffen. Hij was lid van de 
gemeenteraad in De Bilt. Sportief is hij ook, hij is al meer dan 40 jaar lid van 
de schaakvereniging. Een beeldbepalend medewerker vertrekt." 
 
Naast zijn koninklijke onderscheiding [bij dit afscheid] heeft Co [in 1977] de 
Boerhaaveprijs van het Fentener van Vlissingenfonds ontvangen [...] voor zijn 
inzet en dienstbaarheid bij het AZU. Het zonnetje, dat ik over zijn gladde 
bolletje laat schijnen met dit artikel, heeft alles te maken met zijn 40 jaar 
lidmaatschap van de club. In de jaren dat Euwe en Fischer de 'gladiolen' 
wonnen, was hij zeer actief als één van de bestuurderen van de club. Ook bij 
ons stevent hij op nieuwkomers af, en vraagt niet, zoals in zijn werk, "wat 
doet u hier", nee, bij ons vraagt hij aan een mogelijk nieuw lid, "ik ken u niet, 
bent u geïnteresseerd in schaken?" Vervolgens stelt hij de persoon in kwestie 
op zijn gemak ten koste van zijn eigen concentratie. Nu hij tijd over begint te 
krijgen en wij volgend jaar maar liefst drie niet herkiesbare bestuursleden 
moeten vervangen is dit tevens een beroep op Co of hij niet in is voor een 
functie. 
Gerrit Elberse, Biltse Schaakpraat nr. 195 - oktober 1995. 

 
 
In 1979 is de groei van het aantal jeugdleden zo onstuimig dat de 
vereniging, met als jeugdleider B vd Laan, zich genoodzaakt ziet een 
ledenstop en een wachtlijst in te stellen. Na het Euwe-effect in 1935 
en het Spassky-Fischer-effect in 1972 laat nu het Timman-effect zich 
gelden. In korte tijd stijgt het ledental tot boven de 100, om in 1980 
het maximum van 122 te bereiken.  
 
In 1981 levert de omvangrijke jeugdafdeling wat problemen op. De 
voorzitter ziet zich genoodzaakt een brief aan de ouders te schrijven 
met betrekking tot de gedragsregels voor de jeugd op de clubavond. 
In het seizoen 1980-81 wordt het 50-jarig bestaan gevierd met een 
groot rapidtoernooi. In dit jaar overlijdt Max Euwe. 
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In het bestuur vindt in 1981-82 een grote wisseling plaats: MGN Aben, 
J Kuyper, BAJ Rahder en O Kooy treden toe. Bij zijn afscheid stuurt  
FW Metselaar een brief aan het bestuur over de communicatie binnen 
het bestuur. Naar zijn mening hebben enkele leden de neiging om als 
een stoomwals op te treden, met weinig oog voor de standpunten van 
anderen. Het bestuur neemt de kritiek serieus, maar acht deze toch 
niet geheel gerechtvaardigd. In 1982 ruilen H Daan en JC van 
Houwelingen van functie. De bloeiende jeugdafdeling zorgt ook nu 
weer voor de nodige problemen. 
 
Het 'Timman-effect' is bestendiger dan eerdere effecten, maar begint 
in 1983 toch te luwen. Het ledental is in 1984 weer terug op het 
'normale' peil van 60-70. Niettemin is het een forse daling en het 
bestuur organiseert twee keer een propaganda-avond met een demon-
stratiepartij. Net zoals de teruggang in het ledental bij de voorlopers 
van DBC gekenmerkt werd door een zekere zelfgenoegzaamheid of 
onmacht van het bestuur, zo wordt de periode rond 1984 ook goed 
gekarakteriseerd door de nonchalance waarmee het bestuur opereert. 
In plaats van te besturen gaat men gezellig eten: de maaltijdbestuurs-
vergadering. Voor diegene die willen weten wat er op het menu staat 
citeren wij de notulen van 11 april 1984: Chili con carne, rauwkost, 
gevulde eieren, pils, een toetje. En het bestuur breidt zich uit tot acht 
leden zodat er een even aantal is om na een snelle bestuursvergade-
ring nog wat te kunnen vluggeren.  
 
In plaats van J Berkelaar zal Rahder de opvang van nieuwe leden op 
zich nemen. Er worden promotie- of propaganda-avonden gehouden 
en er wordt een actief krantenbeleid gepland. Het clubblad wordt in de 
openbare bibliotheek ter inzage gelegd en tevens worden foto's 
opgehangen met de tekst "Schaak mee met DBC". Voorlopig heeft 
Rahder het gemakkelijk.  
MGN Aben wordt in 1985 voorzitter. Ook R Bakker, JAJ Faber en D de 
Groot treden tot het bestuur toe. Na vier jaar nullijn wordt de contri-
butie in 1986 fors verhoogd, 110 gulden voor senioren en 80 gulden 
voor junioren. Het ledental volgt een licht stijgende lijn naar 75 tot 85.  
 

Het gokwezen doet zijn intrede als in september 1987 de toto wordt 
ingevoerd. Hiermee moet de clubkas worden gespekt volgens de 
wervingsteksten, maar als puntje bij paaltje komt beslist de toto-
commissie hoe de opbrengst wordt besteed. In het eerste jaar wordt 
185 gulden en 20 cent verzameld. De opbrengsten van 1988-89 en 
1989-90 worden voor een deel gebruikt om iedereen een prijs te 
geven bij een handicaprapid toernooi in april 1991, een voor DBC 
ongebruikelijke prijsuitreiking. De laatste jaren is er geen toto meer. 
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JAJ Faber neemt in 1987 het voorzitterschap over van MGN Aben.       
E Onwezen, B vd Laan, R Smit en P vd Klein treden toe tot het 
bestuur, de laatste als redacteur van het clubblad. 20 Oktober 1989 is 
er een buitengewone ledenvergadering. Er is een rel uitgebroken 
tussen de wedstrijdleider intern Van der Laan en één van de leden die 
zich niet kan neerleggen bij de keuze van het wedstrijdsysteem. Als 
gevolg hiervan heeft Van der Laan zijn functie als wedstrijdleider 
opgegeven. Een vervelend gevolg is dat ook de voorzitter betrokken 
wordt in het conflict omdat deze iets te vlug naar een opvolger zoekt 
en niet erg tactisch terecht komt bij Daan, eveneens voorstander van 
een ander systeem, een systeem dat bovendien meer tegemoet komt 
aan de bezwaren van het lid, het extra zout in de wonde. Tijdens de 
buitengewone ledenvergadering wordt als oplossing gevonden dat 
Onno Kooy de officiële wedstrijdleider wordt en Van der Laan op de 
achtergrond tot het einde van het seizoen de indeling van de 
competitie blijft maken en de ranglijst blijft berekenen. In het daarop-
volgende seizoen wordt het systeem Daan ingevoerd.  
 

Herziening van de statuten vraagt regelmatig de aandacht. Dit is nodig 
wegens wijzigingen in het verenigingsrecht en de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van het bestuur. In 1977 en later nog een keer in 1983 
worden de statuten door een notaris vernieuwd. In 1977 wordt DBC 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het register van 
Verenigingen. Na de herziening van de statuten zijn nu de reglemen-
ten (huishoudelijk reglement en wedstrijdreglementen) aan de beurt. 
In 1987 wordt het geheel gebundeld en onder de leden verspreid. 

 
Naar aanleiding van de terugkeer in 1990 van DBC 1 in de overgangs-
klasse wijst WH van de Geer het bestuur terecht wanneer aan dit 
kampioenschap meer aandacht wordt besteed dan bijvoorbeeld het 
geval was toen DBC 3 in 1988 promoveerde naar de derde klasse. Het 
bestuur neemt zich de kritiek ter harte. 
 
In het bestuur treedt CN de Graaf in 1990 aan als voorzitter. Verder 
treden achtereenvolgens toe: mw MW Faber als secretaris, H Daan als 
wedstrijdleider, in 1991 C Floor als penningmeester, en in 1992 GC 
Elberse als redacteur en B van Maanen als jeugdleider. In de jaren 90 
loopt het ledental weer op tot bijna 100. 
 
Na zes jaar zonder contributieverhoging eist in 1992 de inflatie weer 
eens zijn tol, de bijdrage gaat met f 15,- omhoog naar f 125,- voor 
senioren en f 95,- voor junioren. In het bestuur neemt JAJ Faber de 
functie van materiaalcommissaris over van E Onwezen. De laatste 
maakt eigenhandig een paar fraaie wisselprijzen omdat oudere 
exemplaren verloren zijn geraakt. In 1993 wordt in de jaarstukken 
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voor het eerst een beroep op de ledenvergadering gedaan in verband 
met de toelating van een niet nader genoemd persoon, maar staande 
de vergadering wordt dit omgebogen tot een procedureel punt met 
betrekking tot het wel of niet aannemen van leden. In het bestuur 
treedt E Wouters aan als penningmeester in de plaats van C Floor.  
 
Na zes jaar voorzitterschap wordt De Graaf in 1996 opgevolgd door    
B van Maanen die het eveneens zes jaar volhoudt. Ook het secretari-
aat gaat na een zesjarige ambtsperiode van mw MW Faber voor de 
volgende zes jaar over naar DJ van Speybroeck. Tijdens deze periode 
treedt er een kleine bestuurscrisis op omdat de penningmeester bijna 
met de noorderzon vertrekt, gelukkig met achterlating van de pennin-
gen. In 1998 stelt de nieuwe penningmeester B v Tooren orde op 
zaken. Ook blijkt het wedstrijdleiderschap een moeilijke en weinig 
geambieerde functie te worden. G Elberse wordt de nieuwe redacteur. 
Gedurende het voorzitterschap van Van Maanen fluctueert het aantal 
leden iets boven de 90 met een dipje in 2001 door het vertrek van 
veel jeugdleden. De contributie wordt in 1999 met f 10,- verhoogd 
naar f 165,- voor senioren en f 120,- voor jeugdleden.  
 
In 2001 moet een aantal functies worden vervuld waarvoor wel kan-
didaten zijn, maar deze willen niet in het bestuur zitten. Redacteur    
LF Wijnands, extern wedstrijdleider H Luijendijk en intern wedstrijd-
leider JAJ Faber nemen geen deel aan de beraadslagingen van het 
bestuur. In 2002 wordt het bestuur voor een groot deel vernieuwd.    
B van Tooren levert het penningmeesterschap in en wordt voorzitter,  
A Houtgast wordt secretaris maar houdt het na twee jaar weer voor 
gezien, J Cohen penningmeester, D Berkelaar extern wedstrijdleider, 
DJ v Speybroeck inetrn wedstrijdleider en OF Kooy redacteur. In 2005 
wordt B v Maanen voor de teede keer voorzitter. De contributie wordt 
nu uitgedrukt in euro's en wordt in 2005 verhoogd naar € 100 voor 
senioren en € 75 voor junioren.  
 
Het ledental komt aan het eind van het seizoen 2002-03 opnieuw 
boven de 100, maar nu zonder dat hier een kandidaat voor het 
wereldkampioenschap voor nodig is zoals in 1978-79. Het schommelt 
daarna een tijdje rond de 100. In 2006 is het ledenaantal weer 
gedaald naar ongeveer 80 leden.  
 
Het gijzelingsdrama in november 2002 in Moskou door een Tsjetsjeen-
se verzetsgroep treft de familie Zjyrov. Mevrouw Zjyrov komt om het 
leven bij de bevrijding van de gijzelaars. Vader en zoon zijn lid van 
DBC. De gemeente De Bilt en de schaakclub leven mee met de familie.  
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Jan van Hinte bij de uitreiking van 
schaakdiploma's. 
Clubkampioen 1957-58, 1964-65 en 1967-
68. Penningmeester 1956-1961, 1968-69. 
en 1971-1977. Secretaris 1984-1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na meer dan vijftig jaar zijn schaakhobby te hebben uitgeleefd, waarvan 48 
jaar in de gemeente De Bilt, neemt Jan van Hinte in september 2002 afscheid 
van DBC. De tachtigjarige wordt daarbij het bondsspeldje van de KNSB 
opgespeld. 
Van Hinte heeft heel vaak bestuursfuncties vervuld. Hij is altijd een 
consciëntieus penningmeester en secretaris geweest. Zijn werk bij de 
spoorwegen vereiste een grote mate van nauwkeurigheid in verband met de 
veiligheid op het spoor. Hij meende dat het schaakspel bijdroeg om in zijn 
dagelijks werk scherp te blijven. De KNSB bracht in 1988 een Handboek uit 
voor clubschaak met allerlei nuttige wenken op bestuursgebied. Het boek was 
losbladig zodat het nog kon worden aangevuld. Het circuleerde onder de 
bestuursleden maar de enige die het gelezen moet hebben, is van Hinte 
aangezien hij er ook uit wist te citeren. Van Hinte schreef voor de Schaakpraat 
over stellingen uit zijn eigen partijen die hij spelmomenten noemde. Hij wilde 
graag mensen vooruit helpen die nog niet zo goed konden schaken. Hij hielp 
ook bij de schoolschaakkampioenschappen en gaf les op scholen.  

 
De interne competitie 
 
In 1969 wordt in de interne competitie volgens het Keizersysteem 
gespeeld in een grote groep; vermoedelijk zou een groepsindeling vlak 
na de fusie tot verdeeldheid hebben geleid. Het Keizersysteem is het 
favoriete systeem over de jaren. Er zijn echter ook perioden dat een 
saldo-systeem (winst 6, remise 3, verlies 1) wordt gehanteerd, waarbij 
de verliezer zelfs nog een punt krijgt, of er wordt in groepen gespeeld, 
maar binnen elke groep wel volgens het Keizersysteem. In 1990 
breekt wedstrijdleider Daan met het Keizersysteem en vervangt het 
door het systeem Daan (1, ½, 0) met het argument dat het goed is 
van tijd tot tijd 'iets anders' te proberen. Hij oogst maar matige bijval. 
In het eerste jaar blijken er nogal wat schoonheidsfoutjes aan het 
nieuwe systeem te kleven. In volgende jaren worden deze rechtgezet 
en wordt het systeem geaccepteerd. Na het wedstrijdleiderschap van 
Daan stapt men weer over op het Keizersysteem. 
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De externe competitie 
 
De club speelt alle jaren mee in de SGS-competitie. Meestal zijn er 4 
teams. In speelkracht gaat het vanaf het begin heel goed. Vanaf 1971 
bereikt het eerste team de overgangsklasse, de bovenste klasse in de 
SGS-competitie en later de promotieklasse genoemd. In de volgende 
jaren vindt promotie en degradatie plaats: 
Promotie in    1971      1979       1990       1992        1996  1997. 
Degradatie in       1978       1984       1991        1995 
In het seizoen 1997-98 promoveert DBC 1 naar de derde klasse van 
de KNSB waarmee DBC een landelijk spelende club wordt. Het tweede 
team speelt altijd in de tweede klasse met uitzondering van de periode 
1998-2003 waarin het in de eerste klasse speelt. Het derde team 
wisselt tussen vierde, derde en tweede klasse. Lagere teams spelen 
altijd in de derde en vierde klasse, met uitzondering van de periode 
1999-2002. DBC 4 speelt dan in de tweede klasse. 
 
Interessant zijn de opduikende tegenstellingen: rustige ouderen versus 
fanatieke jongeren en schaaktechnische sterkte versus gezelligheid. In 
1971 worden tientallen opgesteld naar volgorde van sterkte waarbij de 
sociale opzet vervalt. Dit hield in de praktijk tevens een scheiding in 
van junioren en senioren.  
Op voorstel van H Daan wordt in 1979 het Elo-systeem ingevoerd als 
basis voor een objectieve ranglijst. Dit systeem dient vanaf 1980 tot 
op heden als grondslag voor de samenstelling van vertegenwoordigen-
de teams. 
 
Toernooien en andere competities 
 
Al voor de fusie was er begonnen met de Open Kampioenschappen van 
de Bilt en Bilthoven. De nieuwe combinatie zet deze uiteraard voort. 
Dit kampioenschap wordt maar liefst twaalf keer gewonnen door Arend 
van Oosten, een sterke schaker uit Utrecht. 
Het jaarlijkse Open Snelschaakkampioenschap op de eerste vrijdag in 
het nieuwe jaar is meestal een succes ondanks de prijzen in natura.  
Aan deze kampioenschappen worden later, voor het eerst in 1974, 
kampioenschappen voor de jeugd toegevoegd.  
 
Een erfenis van de sc De Bilt is de vriendschapsband met de Utrechtse 
schaakclub Moira. Jaarlijks werd een massakamp gehouden, en veel 
Biltenaren namen deel aan het jaarlijkse toernooi in september. In de 
nieuwe constellatie gaat dit wat problemen opleveren. Het Moira-
toernooi valt telkens samen met het eigen Open Kampioenschap. 
Bovendien is het krachtsverschil tussen de beide clubs nu veel groter 
geworden. Om dit wat te nivelleren wordt een "tweede" team met veel 
jeugd naar de massakamp afgevaardigd. Dit valt echter bij Moira niet 
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in goede aarde, en enkele felle brieven zijn het gevolg. Uiteindelijk 
weten de besturen de zaak te sussen, en de contacten zullen zich nog 
tot ca 1980 voortzetten. 
 
MA Schenk komt in april 1973 met een plan voor een groot 
snelschaaktoernooi in 1976 ter gelegenheid van het negende lustrum. 
Het bestuur verwerpt deze plannen en acht ze te riskant. Maar Schenk 
zet door en in 1975 wordt een commissie onder zijn leiding ingesteld 
die met de organisatie wordt belast. 
In augustus 1975 overlijdt MA Schenk, een groot verlies voor de 
vereniging, op dit moment in het bijzonder gezien zijn centrale rol als 
extern wedstrijdleider en motor van het komende lustrumtoernooi.  
De organisatie daarvan wordt door een commissie met H Daan als 
voorzitter voortgezet. Het DBC-De Nederlanden van 1870 Nationaal 
Snelschaaktoernooi wordt gehouden op 24 april 1976 en is met 180 
deelnemers een groot succes. 

 
 
 
CA Vroom (rechts op de foto) bestudeert  
samen met EP Rijken het organisatieplan voor 
het nationale snelschaaktoernooi, door DBC 
georganiseerd ter gelegenheid van het 45-
jarig bestaan in 1976 en gesponsord door de 
Nederlanden van 1870. Vroom is het aller-
eerste echte lid van DBC, lid geworden in 
september 1969 en lid tot op de dag van 
vandaag.  
 

De poster van het toernooi in 1976: 
 

 
 
 
Het seizoen 1978-79 breekt met de traditie van de verplichte opening 
en start met een wedstrijd DBC-KNMI, die door het KNMI met 5½-4½ 
wordt gewonnen. Deze schande is iets beter te dragen wanneer men 
bedenkt dat het KNMI in die tijd ook kampioen werd in de regionale 
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bedrijvencompetitie, en dat enkele DBC'ers ditmaal voor hun werk-
gever speelden (J van Raalten, H Daan, WH vd Geer en H van Soest). 
Het jaar daarop wordt het seizoen met rapidvierkampen geopend 
waarbij de prijzen uit worsten bestaan. De nieuwe voorzitter Daan had 
ooit in een grijs verleden een worst als prijs gewonnen, wat tot groot 
enthousiasme van het thuisfront leidde, terwijl bekers, vaantjes en 
boekenbonnen hoogstens medelijden wekten. Zijn suggestie viel in 
goede aarde, waarbij de wedstrijdleider opmerkte dat een worst als 
prijs een salamitactiek zou kunnen vereisen. Aldus is de benaming 
'Salamitoernooi' in zwang gekomen die nog steeds wordt gebruikt. 
Om de sleur van een lange interne competitie te doorbreken wordt in 
september 1983 geprobeerd het programma te verlevendigen met 
rapid-, snelschaak- en vrije avonden. De ervaring leert dat op 
dergelijke avonden de opkomst lager is dan bij een normale interne 
competitie-avond. Een aantal DBC'ers vindt dit soort evenementen 
kennelijk vooral leuk voor het medeclublid.  
 
Het clubblad 

 
De Biltse Schaakpraat is een voortzetting van het 
cluborgaan van de sc De Bilt, waarvan EP Rijken 
de redacteur was. Ook na de fusie blijft hij 
redacteur en verzorgt in negen jaar 98 nummers, 
een bijzondere prestatie. In september 1978 
verschijnt zijn afscheidsartikel.  
 
Een recente foto van de redacteur van weleer. 
 

In 1987 wordt er een redactiecommissie gevormd die het blad een 
nieuw aanzien moet geven. Dit is het begin van een stormachtige 
ontwikkeling, waarin de Biltse Schaakpraat zowel inhoudelijk als qua 
vormgeving evolueert. In 1998 wordt Rens Wijnands de nieuwe 
redacteur, die het clubblad radicaal verandert door gebruik te maken 
van opmaakfaciliteiten die de moderne computer biedt. 
 
Contacten met andere clubs 
 
Gemeente en sportraad overspoelen het bestuur met pakken papier: 
opbouwwerker, enquêtes, subsidieregelingen, organisatieschema's, 
jumelageactiviteiten, en zelfs een aanmoediging om aan de avondvier-
daagse mee te doen. Dan is er nog de KNSB die in 1975 een gat van 
100.000 gulden in de begroting heeft en van elk lid eenmalig 10 
gulden wil vangen, hetgeen dus ook uiteindelijk niet doorgaat. 
In het seizoen 1984-85 verplaatst de schaakvereniging Den Dolder 
zich naar Bilthoven, waarmee de oude situatie van voor de fusie in 
1969 zich 15 jaar later lijkt te hebben hersteld. Er zijn weer twee 
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schaakclubs in de gemeente De Bilt. Uit het jaarverslag van de secre-
taris blijkt dat dit gezien wordt als een ongunstige ontwikkeling voor 
de toestroom van leden naar DBC naast argumenten als de recessie en 
de opkomst van steeds betere en goedkopere schaakcomputers. De 
opkomst van de schaakcomputer wordt gezien als een funeste factor 
voor het verenigingsleven en de dood voor het schaakspel.  
 

In 1983 bestond het Schaakgenootschap Amersfoort 100 jaar. Uit 
Schaakpraat nr. 134: "Op een zaterdagavond zijn J.C. van 
Houwelingen en Rahder op de receptie geweest hetgeen door het 
bestuur van A. nogal op prijs werd gesteld. Een bestuurslid (Mönch) 
vertelde dat hij ong. 20 jaar geleden lid van "De Bilt" was geweest. Hij 
wist nog namen te noemen als: Gerritse, van Hinte en Rahder. "Dat 
ben ik" riep ik enthousiast; hij keek me verdwaasd aan en zei: "Ja nu 
zie ik het, dat is leuk!" 

 
Vanaf oktober 1988 kan men ook lid worden van een andere 
schaakvereniging tegen een gereduceerde contributie, het zogenaam-
de dubbellidmaatschap. Wel moet worden aangegeven welke club de 
hoofdvereniging is waarvoor men eventueel extern wil uitkomen. 
 
Het rookprobleem 
 
Uit het verslag van de wedstrijd Gorcum 1 - DBC 1 van de redacteur 
blijkt dat in 1973 roken een 'normale zaak' is: "Vroom, fluitend en 
sigaren rokend was net op tijd klaar, voordat gestaakt zou worden 
door invallende mist in het zeer rokerige lokaal". Bij het afscheid van 
de beheerder van de Voorhof eveneens in 1973 wordt deze nog een 
rookset aangeboden. Maar er gaan steeds meer stemmen op om het 
roken aan banden te leggen. Vooralsnog meent het bestuur dat het 
roken aan de leden niet kan worden verboden. Rookoverlast wordt in 
1986 nog gezien als een probleem dat op te lossen is met een betere 
ventilatie en een opstelling van tafels waaraan wel en niet gerookt 
mag worden, zonder een nuttig effect overigens. Het zal nog tot de 
jaren negentig duren voordat de niet-rokers de overhand krijgen. In 
het seizoen 1994-95 worden maar liefst drie ledenvergaderingen 
gehouden om het roken uit te bannen zonder dat dit leidt tot verlies 
van leden, die zoals het door een van hen (Daan) wordt verwoord er 
niet voor voelen "om door te gaan met een vrije tijdsbesteding waarbij 
ik mij niet echt vrij kan voelen". 
 
Secretaris J van Hinte ontvangt naar aanleiding van het rookprobleem 
onderstaande bedankbrief, gedateerd 22 mrt. '86: 
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Bij deze stel ik u, als secretaris van de schaakvereniging "D.B.C.", in 
kennis van mijn verzoek uitgeschreven te worden als lid vóór de 
aanvang van het nieuwe seizoen '86-'87.  
Mocht in de ledenvergade-ring van september a.s. besloten worden tot 
afdoende maatregelen tegen het klimaat dat vrijdag 's avonds in de 
"Voorhof" heerst, een klimaat van rook en zuurstofarmoede, dan wil ik 
voor zover ik vooruit kan zien graag weer van de partij zijn. 
Jammer genoeg valt een eventuele beslissing op een wat ongelukkig 
tijdstip anders was opzeggen misschien niet nodig geweest maar het is 
niet anders. 
Voor alle duidelijkheid wil ik nog even kwijt dat ik wens af te haken 
omdat het schaakplezier onder de huidige omstandigheden (voor mij 
persoonlijk uiteraard) niet opweegt tegen de ongemakken zoals de 
vieze lucht (onprettig), de hitte of de tocht (beide gevolg van falende 
ventilatie, hoe kan het ook anders met zoveel vuil in de lucht) en ten 
slotte de uitwerking die een en ander heeft op mijn slijmvliezen 
waardoor ook nog sprake is van lichamelijk ongemak. Over kleren die 
de volgende ochtend nog stinken heb ik het nog niet eens. 
Ik ben niet van plan een antirookcampagne te voeren omdat ik vind 
dat anderen zelf moeten weten of ze willen roken of niet. Ik neem wel 
de vrijheid voor zover mogelijk frisse plaatsen op te zoeken. 
met vriendelijke groet, 
hoogachtend, .... 

 
 
www.dbcschaak.nl 
 
Een moderne schaker schaakt ook op de computer en internet. Elke 
moderne schaakvereniging heeft een eigen website, zo ook DBC. Deze 
wordt regelmatig bezocht, vooral omdat hier gezien kan worden tegen 
wie men op de clubavond waarschijnlijk moet spelen. Menig schaker 
bereidt zich voor op deze tegenstander, waarna vaak blijkt dat de 
indeling toch nog op het laatste nippertje is gewijzigd door een late af- 
of aanmelding. Maar ook na de clubavond wordt de website bezocht. 
Immers, alle uitslagen en standen zijn er de volgende dag al te vinden.  
De website bevat uiteraard meer dan de schaakactualiteit. Resultaten 
van de DBC-teams in voorgaande jaren zijn er te vinden, een korte 
historie van DBC, de uitverkoren partijen voor de schoonheidsprijs, de 
schaakkalender van het lopende jaar en last but not least veel foto’s 
van de afgelopen jaren.  
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De onderlinge strijd 
 
Waarom word je lid van een club? De vraag die hieraan vooraf moet 
gaan is 'Waarom schaakt u eigenlijk?' Godfried Bomans geeft als 
antwoord "Alle spelen hebben dit met elkaar gemeen dat er geen 
voeling is met de wereld daarbuiten. Men trekt zich een ogenblik uit 
het leven terug". Schaken is een spel dat men met een ander moet 
spelen. Over de onmogelijkheid om tegen jezelf te spelen bestaan heel 
wat cartoons. Zelfs als er in de directe omgeving iemand is waar men 
mee kan spelen ontstaat toch al snel de behoefte andere tegenstan-
ders te zoeken. Dan is een vereniging van schaakspelers de oplossing. 
Naast de verbazing over de wonderlijke mogelijkheden van het spel, 
het ontzag voor de schoonheid van combinaties, het samen genieten 
van de spanning van het schaken zelf, ontstaat vervolgens het 
verlangen zich te willen meten. Menigeen zal het niet eens zijn met 
een ander citaat uit hetzelfde stuk van Bomans: "Het plezier van het 
schaken is dan ook niet dat men wint. Dit is toegift." De spanning van 
het probleem op het bord wordt snel overvleugeld door de spanning 
van winst of verlies. Wie kent niet de slapeloze nacht na een 
spannende partij, wie is niet gekweld geweest door een nodeloos 
verlies, vooral als de strijd tegen juist déze tegenstander het geheide 
punt had moeten opleveren. 
Aan dit verlangen zich te willen meten met anderen wordt voldaan in 
een georganiseerde competitie. De interne competitie zoals de onder-
linge strijd in clubverband wordt genoemd, is de kern van een schaak-
vereniging, de reden van haar bestaan. Er zijn vele competitiesyste-
men mogelijk. De meest logische en meest eerlijke variant is de com-
petitie waarin iedereen tegen elkaar speelt, een keer met wit en een 
keer met zwart. Is de club klein dan valt een enkelvoudige of dubbele 
ronde bij een trouwe opkomst te verwezenlijken. 
Bij de voorlopers van DBC, de sc Bilthoven en de sc De Bilt, heeft men 
aanvankelijk dit systeem toegepast. Al spoedig gaat men over tot ver-
deling van de clubleden in groepen omdat het ledenaantal te groot 
wordt om een volledige winter- en zomercompetitie af te kunnen ron-
den. Opvallend is bijvoorbeeld dat men in de sc De Bilt met circa 20 
leden in twee en soms zelfs in drie groepen speelt op basis van sterk-
te. Ook opvallend is dat ondanks het opstellen van roosters en verzoe-
ken vooral zijn partijen te komen spelen, er moet worden afgerond 
met virtuele uitslagen, dat wil zeggen dat de wedstrijdleider bij het 
einde van het seizoen de uitslag bepaalt voor niet (uit)gespeelde 
partijen. 
Systemen waarbij men niet tegen iedereen hoeft te spelen zijn saldo- 
of laddercompetities. Een veel toegepast systeem is het Keizersys-
teem, bedacht door de heer Keizer van het Enschedees Schaak 
Genootschap in de vijftiger jaren. Dit systeem wordt bij veel grotere 
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schaakclubs gebruikt. Ook bij de sc Bilthoven en de sc De Bilt wordt 
het systeem in de jaren voor de fusie toegepast. In dit systeem hoeft 
niet iedereen tegen iedereen te spelen. De punten die men kan verdie-
nen hangen af van de zogenaamde waarde van de tegenstander. 
Punten worden toegekend voor afwezigheid of het spelen van een 
wedstrijd elders, bijvoorbeeld in de externe competitie. Diegenen die 
het dichtst bij elkaar op de ranglijst staan worden tegen elkaar 
ingedeeld. Het systeem kent uiteraard voor- en tegenstanders: de 
onrechtvaardigheid of onredelijkheid van toekenning van punten bij 
niet gespeelde partijen wordt vervangen door de onredelijkheid van 
het toekennen van punten voor afwezigheid en voor het resultaat 
tegen tegenstanders die niet tot de club behoren. Het Keizersysteem 
kent bovendien een ingewikkelde verrekening zodat niet in één 
oogopslag is vast te stellen wat de nieuwe positie op de ranglijst zal 
zijn na bijvoorbeeld een gewonnen partij. 
 

In 1988-89 eindigt de interne competitie in een verwarrend slot: V d 
Klein wordt kampioen terwijl Wouters wordt gefeliciteerd en gefotogra-
feerd als gevolg van een overhaaste berekening. Deze berekening van 
de Keizer gebeurde met de hand. 

 
 

 
MA Schenk (l) en F v Rijn (r) spelen de beslissingspartij om het clubkampioenschap in 
1971. Van Rijn is tegenwoordig bekend vanwege zijn fietstochten naar alle uithoeken 
van de wereld. 

 
Na de fusie wordt in de beginjaren van DBC het Keizersysteem 
voortgezet. In 1970-71 doet men iets ingewikkelds: de interne com-
petitie wordt gespeeld volgens het Keizersysteem met daarnaast een  



 71 

competitie in groepen van acht. De resultaten in de groepen tellen 
mee voor de Keizer. De winnaar van de eerste groep en de winnaar 
van de Keizer spelen om het kampioenschap. Dat het niet rondkomen 
van de groepen tot irritatie leidt is niet verbazingwekkend. 
In 2004-05 en 2005-06 wordt het idee om play-off-wedstrijden te 
spelen ook weer toegepast.  
 
In 1972-73 voert de nieuwe wedstrijdleider Vroom een nieuw systeem 
in. Harald Daan blijkt een voorstander te zijn van een ratingsysteem 
waarbij er eenvoudiger geteld wordt dan volgens het Keizersysteem. 
Op zijn initiatief wordt door de ledenvergadering een voorstel aange-
nomen waarbij winst zes punten oplevert, remise drie en verlies zelfs 
nog één punt. In 1990 zal Daan nog eens de kans krijgen het Keizer-
systeem, dat later weer wordt omarmd, de das om te doen met een 
eigen systeem wederom met het argument dat het goed is van tijd tot 
tijd 'iets anders' te proberen. Het seizoen 1973-74 wordt gespeeld in 
een grote groep en een kopgroep, de winnaars spelen daarna om het 
clubkampioenschap. 
 
In oktober 1974 vindt een grote verandering in het bestuur plaats. De 
nieuwe wedstrijdleider Faber laat er geen gras over groeien en 
herintroduceert het verfoeide Keizersysteem in al zijn glorie. Het 
systeem wordt gehandhaafd tot en met het seizoen 1989-90. Het 
Keizersysteem kent veel varianten. In de jaren zeventig en tachtig 
worden regelmatig en soms ook met succes voorstellen voorgelegd 
aan de ledenvergadering om het systeem te verfijnen of juist te 
vereenvoudigen. In 1978-79 wordt in twee groepen gespeeld met 
handhaving van het 'Keizeren'. Soms worden er voorstellen gedaan 
voor een andere opzet. In 1985-86 wordt door DJ v Speybroeck en 
AKG Reurslag het voorstel gedaan in groepen te spelen met een 
roosterindeling. Tegelijkertijd wordt door Daan en Faber een voorstel 
gedaan om weer een vast aantal punten toe te kennen voor winst, 
remise en verlies, het wordt gepresenteerd als een vereenvoudigde 
Keizer maar is het niet. Beide voorstellen halen het niet en de 
ledenvergadering kiest voor een werkelijk vereenvoudigde Keizer 
waarbij de waarde van de tegenstander het aantal behaalde punten 
bepaalt, maar er volgt geen herwaardering als de tegenstander bij 
latere ronden een andere waarde krijgt. In 1987-88 stelt MAS Nolte 
voor om een saldosysteem te spelen. Ook zijn voorstel haalt het niet. 
De al genoemde bezwaren van het Keizersysteem zijn voor Daan 
reden een nieuw systeem te bedenken, vooral met betrekking tot de 
indeling van spelers op de clubavond. Vanaf de jaren 1990-91 tot en 
met 1995-96 wordt dit systeem toegepast hetgeen ervan uitgaat dat 
winst, remise en verlies 1, ½ en 0 punten oplevert. Wie tegen wie 
moet spelen wordt bepaald door het winstpercentage. Afwezigheid en 
extern spelen worden niet beloond met punten. Het systeem is 
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gebaseerd op uitsluitend interne resultaten, maar kan er wel toe leiden 
dat sterke spelers soms tegen heel zwakke spelers moeten spelen. 
Tevens is er een maximum aan het aantal partijen per speler. 
 

In 1983-84 leidt een conflict tussen twee spelers tot de uitslag 0-0. 
Beiden hebben bord en stukken klaar gezet, en eisen van de ander 
tegenover hem plaats te nemen, waarbij de oudere speler zich beroept 
op zijn leeftijd en de jongere speler dit geen argument vindt. Deze 
veel oudere speler heeft bovendien de gewoonte eigen stukken mee te 
nemen omdat hij de schaakstukken op de club te klein vindt. 

 
Vanaf 1996-97 wordt het Keizeren weer toegepast. In het 
computertijdperk vormen de berekeningen geen probleem en ook de 
indeling van de spelers wordt door de computer uitgerekend. Vanaf 
2004-05 is er een play-off-systeem waarbij in de laatste maanden van 
de competitie de bovenste zes spelers van de Keizerranglijst in een 
groep spelen om uit te maken wie de kampioen zal zijn. De bedoeling 
ervan is de spanning te verhogen en te bevorderen dat de topspelers 
interessantere partijen tegen gelijkwaardige tegenstanders zullen 
hebben. In het seizoen 2004-05 blijkt dat Boutens afgetekend 
kampioen wordt. Play-offs blijken geen spannende afsluiting van de 
competitie te kunnen garanderen als er een speler is die met kop en 
schouders boven de rest uitsteekt. 
Uitslagen van de interne competitie worden altijd in het clubblad gepu-
bliceerd. Zo is nog altijd op te zoeken wie er vijftig jaar geleden aan de 
competitie meededen en wat de krachtsverhoudingen waren. Het pu-
bliceren en bespreken van partijen komt pas later, met de opkomst 
van computerprogramma's en tekstverwerkers. Ook de instelling van 
de schoonheidsprijs bevordert het insturen van kopij voor het 
clubblad. 
In de loop der jaren zijn er vele kampioenen geweest. Ben van der 
Laan wordt zeven keer kampioen in het 36-jarig bestaan van DBC, 
gevolgd door Frank van Rijn en Janton van Apeldoorn, ieder vier keer. 
 

 
Ben van der Laan 
Clubkampioen 1975-76, 1976-77, 1983-84, 1985-86, 
1986-87, 1989-90 en 1992-93. Clubsnelschaakkampioen 
1977-78, 1980-81, 1987-88, 1991-92 en 1994-95. Open 
kampioen 1974-75, 195-76, 2004-05. Winnaar schoonheid-
sprijs 1998-99. Jeugdleider 1978-1981. Wedstrijdleider 
intern 1987-1989.  
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Speellocaties 
 
In de prehistorie van het schaken in de De Bilt komt de dam- en 
schaakclub vanaf 29 oktober 1915 bij elkaar ten huize van P de la 
Rivière aan de Utrechtscheweg en vanaf 1922 of eerder in het Vereni-
gingsgebouw aan de Bunnikscheweg, tegenwoordig de Kapelweg. 
 
 
Schaakclub Bilthoven 
 
Na de oprichting in 1931 wordt door de 6 initiatiefnemers in eerste 
instantie beurtelings in huiselijke kring gespeeld. Concreet houdt dit in 
dat het schaakleven zich in die tijd afspeelt op de volgende adressen:  
• W de Groot, Julianalaan 26, het ‘Huis met de Luifel’ 
• C Kemp, Overboschlaan 46 
• HP Goosens, Parklaan 23 
• HP Nienhuis, Julianalaan 235 
• S van der Zee, Soestdijkseweg 1811 
• H de Jong, Zweerslaan 40 
Ballotage bij het toelaten van leden staat een snelle groei niet in de 
weg. In 1932 is de vereniging dusdanig gegroeid (in april 1932 ten-
minste 9 leden) dat men moet uitwijken naar een alternatieve 
speelruimte welke gevonden wordt in Hotel de Leyen. In het verslag 
van de jaarvergadering van 5 mei 1933 wordt aangegeven dat het hier 
voor de schakers goed toeven is: “De huisvesting onzer schaakclub 
laat niets te wenschen over, Hotel de Leyen is en blijft voor onzer 
vereniging een bij uitstek geschikte plaats waar rustig gespeeld kan 
worden”. 
Is men in 1933 nog tevreden, het daarop volgende schaakjaar 1933- 
34 besluit men om onbekende redenen toch te verkassen. Het zoeken 
van een nieuwe locatie verloopt niet voorspoedig, verschillende 
gelegenheden blijken niet te voldoen. De secretaris verwoordt het bij 
het intrekken in Hotel Brands (25 mei 1934) als volgt: “Wij kunnen 
niet spreken een vaste woonplaats te hebben althans geen 
vergaderzaal voor de onzen. Denken we hierbij aan de Leyen, 
Concordia, Centraal thans als eerste maal in Hotel Brands. Moge 
Fortuna nu met ons zijn zoodat wij ophouden Nomadische Schaakclub 
te moeten heeten”. 

                                          
1 De Soestdijkseweg is meerdere malen hernummerd. Nummer 181 
bestaat niet meer, maar was gelegen op de hoek van de Soestdijkse-
weg en de Gezichtslaan, naast Hotel “De Leijen” dat later is omge-
nummerd tot Soestdijkseweg Noord 363. 
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Hotel de Leyen, Soestdijkerstraatweg 63 N, Bilthoven 

 
Een punt van aandacht bij het veelvuldig wisselen van de locaties is 
natuurlijk het tijdig op de hoogte stellen van de leden waar gespeeld 
zal worden. Dat het hier wel eens aan ontbreekt en ook de communi-
catie in het bestuur wel eens te wensen overlaat moge blijken uit de 
laatste zin van de secretaris aangaande dit punt in het jaarverslag: 
“De laatste verhuizing was mij niets van bekend, hetgeen wel z’n 
oorzaak zal hebben”. 
Hotel Brands op het Emmaplein blijkt inderdaad een blijvertje. Het 
ledental zal in het seizoen 1934-35 explosief stijgen van 14 naar 28 
leden. Eind 1940 verhuist de club echter wederom, nu naar vereni-
gingsgebouw Concordia, het huidige Hotel Heidepark.  
De Duitse bezetters besluiten in 1943-44 dat Concordia een goed oord 
is om te vertoeven en confisceren het. De schaakclub wordt te 
verstaan gegeven dat hij moet verkassen. Als noodoplossing vindt de 
schaakclub Bilthoven een lokaal in de Zilvervos "dankzij de 
welwillendheid van de heer Bronsing". Het café ligt aan de Tweede 
Brandenburgerweg tegenover de Jachtlaan en brandt in de nacht van 
14 op 15 mei 1994 af. Lang heeft men hier niet geschaakt. Op de 
bestuursvergadering van 1 september 1944 wordt besloten geen 
aanvang te maken met de winterwedstrijden zolang de oorlog duurt. 
Het resultaat is dat er in het seizoen 1944-45 niet geschaakt wordt in 
clubverband. In een latere vergadering na de oorlog dankt de 
voorzitter van de sc Bilthoven de directie van Inventum voor het 
kosteloos afstaan van de lokaliteit in "De Zilvervos". 



 75 

 
 
Hotel Brands in 1922 aan het Emmaplein, vlakbij het station.  

 

Het gebouw waarin Hotel Brands in de jaren dertig gevestigd is, is in 
1864 gebouwd als logement annex stationskoffiehuis. Het hotel-café-
restaurant heeft in de loop der tijden verschillende namen gehad en 
kwam in 1910 in handen van WJJ Brands en van 1916 tot 1926 van FP 
Brands. Daarna heet het Hotel-Restaurant v.h. Brands. In 1937 wordt 
het hotel gerestaureerd en uitgebreid. Op 6 januari 1939 viert men het 
75-jarig bestaan van de lokaliteit. Op 21 april 1939 krijgt station 
Bilthoven een stationsrestauratie 2e en 3e klasse bij Hotel v.h. Brands. 
10 juni 1941 worden de kegelbanen in Hotel Brands heropend.  

 
Na de oorlog wordt het schaken hervat in een kamer van het huis van 
de heer Bronsing aan de Prins Hendriklaan 25. In 1946 speelt men 
weer op bekend terrein, in Concordia. Even lijkt het er op dat de 
schaakvereniging opnieuw een zwervend bestaan gaat leiden, want in 
een korte periode wordt er een aantal keren achter elkaar verhuisd. 
Eerst naar het Hotel v.h. Brands dat inmiddels De Schouw heet. Het 
jaar daarop, in 1950, is de club weer in Concordia/Hotel Heidepark. 
In Concordia beleeft de schaakclub Bilthoven vanaf het seizoen 1948-
49 een zwarte bladzijde uit haar bestaan. Binnen 4 jaar loopt het 
ledenaantal terug van ongeveer 30 naar 13. Ook de verhuizing naar 
Café-Restaurant De Schouw heeft daarbij een rol gespeeld. Het 
merendeel van de leden van de schaakclub Bilthoven vindt het daar 
niet prettig schaken zodat men na een jaar op zijn schreden terugkeert 
naar Concordia.  
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Concordia/Hotel Heidepark in 1935 

 

Concordia is onder auspiciën van een aantal leden van Sociëteit de 
Harmonie gebouwd en in november 1927 geopend. In het gebouw is 
een lokaal ingericht voor de sociëteit, compleet met leestafel en biljart. 
Aan de muur hangt een aantal bordjes met de geboden "KLETS NIET", 
"HETZ NIET", "ZWETS NIET" en "KWETS NIET". 
Daarnaast bevat Concordia ook een concert- en toneelzaal waar tal 
van plaatselijke organisaties gebruik van maken. Hier worden ook 
bioscoopfilms gedraaid. In 1930 vindt de eerste uitbreiding plaats met 
de bouw van hotelkamers. Vier jaar later wordt aan de noordzijde een 
kegelbaan aangelegd en het aantal hotelkamers uitgebreid. 

 
In een bestuursvergadering oppert CJ Willekes het idee om de 
schaakclub onder te brengen bij de sportvereniging FAK (van de 
Koninklijke Fabriek Inventum). De vergadering gaat hier gretig op in. 
Dit zal een andere speelavond opleveren en de speelgelegenheid zal 
meer in het centrum van Bilthoven komen. Willekes bespreekt dit met 
de heer Bronsing, directeur van Inventum en deze stelt de toneelzaal/ 
het ontspanningslokaal gratis ter beschikking. Deze toneelzaal wordt 
door de schakers gedeeld met de bridge-afdeling van FAK. De 
schakers schenken 25 gulden per jaar aan de bridgers als klein bewijs 
van erkentelijkheid voor het genoeglijk samenzijn. 
Het veranderen van locatie en speelavond blijken een gouden greep, 
het ledental loopt direct op naar 20. 
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Café De Zilvervos (links op de foto) aan de Tweede Brandenburgerweg schuin tegenover 
de ingang van de Jachtlaan. Het café brandde af in de nacht van 14 op 15 mei 1994. 

 
 

 
 
De Schouw in de jaren vijftig, tegenwoordig Restaurant Het Wijn- en Spijslokaal van 
Bilthoven aan het Emmaplein. 
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Maar toch wordt een aantal jaren later, tijdens een bestuurs-
vergadering op 14 juni 1961, de accomodatie ter discussie gesteld. De 
zaal blijkt ‘s winters dikwijls te koud en is niet doorlopend beschikbaar 
zodat de geregelde loop van speelavonden te vaak onderbroken wordt. 
Secretaris Wijers stelt voor zelf een eigen clublokaaltje te bouwen van 
10 bij 5 meter (prijs aan materiaal tussen de 2000-2500 gulden), een 
voorstel dat als te riskant van tafel wordt geveegd. 
Als de bridgers gedurende de wintermaanden uitwijken naar warmere 
speeloorden is het ook voor de schakers tijd om op zoek te gaan naar 
een nieuwe locatie. De directie van Inventum wordt schriftelijk als 
volgt bedankt: “Toen bij de schaakclub enige jaren geleden slechts een 
zeer beperkt aantal leden over was gebleven, is zij door Uw geste van 
totale ondergang gespaard gebleven. Dit feit zal in dankbare herinne-
ring bij ons blijven voortleven.” Bij deze. 
 
De schaakclub Bilthoven vindt vanaf woensdag 18 oktober 1961 tot de 
fusie in 1969 onderdak in het handwerklokaal van de ULO-school aan 
de Leyense weg. Er wordt gespeeld op woensdag van 19.00 tot 22.00 
uur. Er is helaas geen foto van het gebouw uit die tijd gevonden. Later 
is het een dependance van Het Nieuwe Lyceum geworden, nu staan er 
woningen.  
Aangezien het een schoollokaal betreft, is er voor het spelen in deze 
ruimte toestemming van de gemeente nodig. Ambtelijke molens blij-
ken wel degelijk snel te kunnen malen: op 25 september 1961 wordt 
de aanvraag gedaan om aldaar te mogen schaken en reeds op 11 
oktober 1961 is er met de gemeente (Burgemeester Fabius) overeen-
stemming bereikt. 
In het gebouw, waar gedurende de schoolvakanties niet geschaakt 
mag worden (Reglement gebruik Schoollokalen 1948), wordt de koffie-
voorziening in eigen hand genomen, de batige opbrengst daarvan dekt 
een deel van de zaalhuur (80 cent voor het eerste uur, 60 cent voor 
elk volgend uur en 50 cent voor het openen/sluiten van het gebouw).  
 
Op 4 juli 1962 verweert de schaakclub bij monde van voorzitter van 
Beek zich bij het gemeentebestuur op aantijgingen van een 
omwonende van de school dat er door jongens vernielingen in zijn tuin 
zijn aangericht: “Schakers zijn over het algemeen bezadigde mensen, 
die niet over afrasteringen springen e.d. Bovendien is ons jongste lid 
ongeveer 30 jaar oud”. Hiermee is schaakclub Bilthoven van alle blaam 
gezuiverd. 
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Speellocaties van Schaakclub De Bilt 
 
 

 
 
Hotel Nas 
 

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Soestdijkseweg (waar nu het 
flatcomplex De Witte Swaen is gevestigd) is reeds in 1594 een herberg 
gevestigd met de naam Abbacuck. Eerst omgedoopt tot de Vergulde 
Toren wordt dit in 1640 Het wapen van Schotland, welke naam in 
1791 (vrij zeker door de Franse overheersing) wordt omgezet in De 
Zwaan. Het glasraam waarop een fraaie zwaan met uitgeslagen 
vleugels is afgebeeld wordt in 1882 door de nieuwe eigenaar Nas naar 
de zolder verbannen. Voortaan heet het deftiger Hotel Nas. Via nieuwe 
eigenaren (in 1928 kent dit hotel 10 kamers) en de namen Alsemhof 
en Beddepan verdwijnt de aloude pleisterplaats op 4 februari 1968 uit 
het dorpsbeeld door een felle brand. 

 
De schakers van De Bilt betreden het hotel voor het eerst in 1937 en 
blijven er tot 1939 om er weer terug te keren van 1959 tot 1963.  
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Het oude Gemeentehuis aan de Dorpstraat. 

 

Door de toename van het aantal verenigingen ontstaat aan het eind 
van de jaren dertig een tekort aan ruimte. De gemeente gaat dan over 
tot het verhuren van een belangrijk deel van het voormalige gemeen-
tehuis aan de Dorpstraat.  

 
Begin januari 1938 wordt Ons Clubhuis, ook CC-gebouw genoemd, in 
gebruik genomen, eerst door enkele padvindersgroepen, maar al snel 
ook door de sc De Bilt. Waarom sc De Bilt uit Hotel Nas vertrekt is niet 
duidelijk, wellicht is Ons Clubhuis goedkoper. Deze locatie is minstens 
van 15 december 1939 tot 12 september 1941 door sc De Bilt 
gebruikt. Tijdens de tweede wereldoorlog wordt het pand door de 
Duitsers gevorderd, hetgeen het einde betekent van deze speelzaal 
voor de schaakclub. Ook in De Bilt wordt gedurende het laatste jaar 
van de oorlog niet geschaakt. 
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Het Vereenigingsgebouw aan de Bunnikseweg, nu bewoond door de firma VINTEC. 

 

In 1920 laat de familie van Boetzelaer aan de Bunnikseweg 3 
(tegenwoordig de Kapelweg) het Vereenigingsgebouw oprichten, later 
Hervormd Centrum genoemd. De familie van Boetzelaer houdt een 
vinger in de pap ten aanzien van het gebruik, zo komen socialistisch 
georiënteerde gezelschappen er niet in en worden luidruchtige of 
baldadige huurders vanuit Sandwijck per brief gewaarschuwd. 

 
Dit gebouw is meerdere malen onderkomen voor schakers. In 1922 
wordt het het onderkomen van de Biltsche Dam- en Schaakclub, 
vermoedelijk tot het moment van afsplitsing van de damclub in 1937. 
In de periode direct na de oorlog (1945-1958) speelt sc De Bilt hier op 
de donderdagavond. 
 
Bij de brand die hotel Poll (waar nu de Cumulusflat staat) in de as legt 
in de nacht van 12 op 13 april 1958, blijft het Hervormd Centrum 
gespaard. Momenteel is het gebouw in gebruik bij de firma VINTEC. 
 
Na deze brand wordt in een brief van voorzitter CJ Meloen mededeling 
gedaan over een nieuw clublokaal in het café-restaurant Thomas, ook 
wel Hotel Nas, Utrechtseweg 186 hoek Soestdijksestraatweg, met 
ingang van 2 januari 1959. Waarom het Hervormd Centrum wordt 
verlaten is niet bekend.  
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Hotel Poll in 1927-28. Dit hotel heeft gestaan op de plaats waar nu de Cumulusflat staat. 
De sc De Bilt speelde in het Hervormd Centrum dat achter het hotel gelegen was aan de 
Kapelweg. Het Hervormd Centrum bleef voor de brand gespaard die het hotel in 1958 in 
de as legde. 

 
Hotel Nas gaat rond 1961 in andere handen over met een huurverho-
ging als gevolg. Bovendien krijgt de club een slechte plek in een hoek 
van het restaurant waar het te klein is en de verlichting te wensen 
overlaat.  
 
Vanaf 30 maart 1962 speelt sc De Bilt in het Gebouw De Vereeniging 
aan de Groen van Prinstererweg nrs. 15-17. Het gebouw is net 
gerestaureerd en het meubilair is vernieuwd. Het lokaal blijkt helaas te 
klein. Na anderhalf jaar wordt ook deze locatie verlaten. Op vrijdag 27 
december 1963 verhuist de club opnieuw, nu naar "De Voorhof", Burg. 
de Withstraat 29. 
 
 

Door de verzuiling van het verenigingsleven neemt het aantal 
roomskatholieke verenigingen dusdanig toe dat er aan het eind van de 
jaren 20 een ernstig ruimtegebrek ontstaat. Op initiatief van pastoor 
Schaepman is vervolgens het Gebouw De Vereeniging gebouwd dat op 
15 november 1930 in gebruik wordt genomen.  
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Het gebouw De Vereeniging aan de Groen van Prinstererweg 
 

Op zaterdag 9 november 1963 is de nieuwe Voorhof geopend door 
president-kerkvoogd dr. B vd Land. Het terrein heeft nog een tweede 
ingang, Utrechtseweg 268. Het is een gebouw waarvan "de grootste 
zaal (met toneel en kleedkamer) 200 personen kan bevatten" volgens 
een mededeling van het bestuur in het cluborgaan. Het is de vierde 
keer in zeven jaar dat sc De Bilt verhuist. Maar daarna blijft deze 
locatie tot op de dag van vandaag de plaats waar op de vrijdagavond 
wordt geschaakt. 
 
 
De speelzaal van DBC 
 
Bij de fusie is de plaats van de speelzaal een belangrijk punt in de 
onderhandelingen. Er wordt weliswaar afgesproken om uit te zien naar 
een centraal gelegen speelzaal, maar het blijkt helaas niet mogelijk 
een geschikte centrale plaats te vinden. De Opstandingskerk biedt niet 
voldoende ruimte en de omstandigheden blijken niet optimaal. Men 
blijft dus in de Voorhof.  
Door de jaren heen wordt wel steeds rond gekeken of er toch niet een 
centraler gelegen lokaal te vinden is. Bij tijd en wijle ontstaat ontevre-
denheid als de grote zaal te vaak niet beschikbaar blijkt te zijn.  
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Uit de notulen van de bestuursvergadering van 4 april 1973 blijkt dat 
men al enige tijd de mogelijkheid overweegt een andere speelzaal te 
huren in verband met het Fischer-effect: het aantal leden stijgt boven 
de honderd, de speelzaal is te klein! Maar het Fischer-effect ebt weer 
snel weg.  
Toch wordt in 1976 nog een keer een poging gedaan een andere zaal 
te vinden. Op een avond in maart wordt op proef gespeeld in het 
Dorpshuis. De verlichting en de verwarming zijn daar echter onvol-
doende. In 1987-88 doen zich grote problemen voor met de nieuwe 
beheerder van de Voorhof, die er een horecabedrijf van wil maken. Hij 
wil bijvoorbeeld een keer per maand de grote zaal kunnen verhuren 
voor een bruiloft. De kerk heeft problemen financieel rond te komen 
en ziet wel iets in de voorstellen van de nieuwe beheerder om op 
vrijdagen de zaal te verhuren voor feestjes en partijen zodat er 
mogelijk meer zaalhuur zal worden ontvangen. Maar muziek en 
schaken gaan niet goed samen. Uiteindelijk keert de rust terug en is 
de discussie over een andere speelzaal definitief over. 
 
 

 
 
De Voorhof in oktober 2005 
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De plaats waar verzameld wordt voor uitwedstrijden: de boom.  
 

 
De grote zaal van de Voorhof, de speelzaal van DBC 



 86 

Tot slot nog een schematisch overzicht wanneer welke schaakvereni-
ging waar schaakte: 
 
Damclub / schaakclub: 
Periode Locatie  
1922 tot afsplitsing in 1937 
van de schaakclub  

Vereenigingsgebouw / 
Hervormd Centrum 

Bunnikseweg 3 of 4, 
tegenwoordig Kapelweg 

 
Schaakclub Bilthoven: 
Periode Locatie  
1 mei 1931 tot in 1932 Bij de verschillende leden 

thuis 
 

1932 tot 1934 Hotel de Leyen Soestdijkerstraatweg 63 N 
1934 tot 1941 Hotel Brands Emmaplein 11 
1941 tot 1944 Concordia / Hotel Heidepark In jaarverslag 1943-44 

wordt gemeld dat gebouw 
gevorderd wordt. 

1944 Café de Zilvervos 2e Brandenburgerweg 
1945 tot 1946 Huis van Bronsing Prins Hendriklaan 25 
1946 tot 1949 Concordia / Hotel Heidepark Jan Steenlaan 
1949 tot 1950 Café restaurant de Schouw Emmaplein 11 
1950 tot 1954? Concordia / Hotel Heidepark Jan Steenlaan 
1954? tot okt 1962 Toneelzaal Inventum Leyenseweg 101 
okt 1962 tot sept 1969 ULO-school Leyenseweg 
 
Schaakclub De Bilt: 
Periode Locatie  
1937 Hotel Nas Utrechtscheweg 66 
1939 tot 1944 Ons Clubhuis  Utrechtscheweg 203 
1945 tot 1959 Vereenigingsgebouw/ 

Hervormd Centrum 
Bunnikscheweg 3 of 4, 
tegenwoordig Kapelweg 

1959 tot april 1962 Café-Restaurant Thomas, 
vanaf 1960 Café-Restaurant 
Nas 

Utrechtseweg 186 - hoek 
Soestdijksestraatweg 

april 1962 tot 1964 Verenigingsgebouw “De 
Vereeniging” 

Groen van Prinstererweg 
15 - 17 

1964 tot heden "De Voorhof" Burg. de Withstraat 29, 
Utrechtseweg 268 
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De externe wedstrijden van de middenmoters 
 
Met de externe competitie van DBC wordt bedoeld het spelen van 
wedstrijden tegen andere schaakverenigingen landelijk dan wel in de 
regio. Sinds 1998-99 speelt het eerste achttal van DBC in de derde 
klasse van de KNSB, waaraan een apart hoofdstuk is gewijd. Ontmoe-
tingen met schaakverenigingen in de regio worden georganiseerd door 
de SGS, de Stichts-Gooise Schaakbond. In de loop der jaren is er 
weinig veranderd in deze competitie.  
Wel zijn de teams verkleind van tien naar acht spelers (1986) en bij de 
jeugd van zes naar vier, hetgeen het vervoer van de spelers comforta-
beler maakt. In de SGS-vergadering van 1985 waarin dit besluit wordt 
genomen is DBC de enige vereniging die tegen het voorstel stemt 
omdat een verkleining van teams tot meer teams zal leiden en dus wel 
eens kostenverhogend zou kunnen zijn. Arbitrage of uitspelen van 
partijen die na vier uur spelen worden afgebroken, wordt in 1998 
afgeschaft en vervangen door een regeling waarbij versneld1 wordt 
uitgespeeld op dezelfde avond. Arbitrage was het systeem waarbij de 
stelling van partijen die aan het einde van een avond niet klaar waren, 
ter beoordeling werd opgestuurd naar een onafhankelijke commissie 
van sterke spelers die de uitslag bepaalde. Soms moest men weken 
wachten op de uitslag van de partij en dientengevolge soms ook van 
de gehele wedstrijd! Spelers konden ook besluiten de partij op een 
andere avond uit te spelen. Zowel arbitrage als afbreken zijn dus 
inmiddels voltooid verleden tijd.  
 

DBC protesteert op de SGS-vergadering in het seizoen 1973-74 tegen 
het verplicht uitspelen van een afgebroken partij als een van de twee 
spelers dat wenst. DBC had op een eerdere vergadering van de SGS 
een voorstel ingediend dat ook was aangenomen, om altijd te 
arbitreren. De SGS-vergadering komt hierop terug omdat men 
problemen kreeg om voldoende arbiters te vinden voor het grote 
aantal arbitrages. DBC is de enige tegenstemmer. (Om met Kees de 
Graaf te spreken: "DBC'ers houden niet van schaken".) 

 
Heel vroeger kende men ook nog promotie- en degradatiewedstrijden 
als een team als eerste of laatste van zijn afdeling eindigde. Dan kon 
het gebeuren dat ondanks een kampioenschap de promotie niet door-
ging of de degradatie nog voorkomen kon worden.  

                                          
1 Een schaakpartij in dit competitieverband gespeeld heeft een vaste hoeveelheid 
bedenktijd per speler. De tijd wordt bijgehouden op een schaakklok. De speler die zijn 
tijd overschrijdt  verliest. Bij versneld uitspelen kan een speler in verband met de stand 
op het bord de wedstrijdleider verzoeken te arbitreren en hoeft tijdsoverschrijding niet  
altijd tot verlies te leiden.   
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Vrijwel alle schaakclubs doen mee aan deze externe competitie waarin 
men met een wisselend aantal teams, afhankelijk van het ledental van 
de club, op bezoek gaat bij andere verenigingen dan wel teams van 
andere verenigingen ontvangt. Het seizoen 1972-73 is het enige jaar 
dat DBC zes teams op de been heeft. Het seizoen 1984-85 is daaren-
tegen een dieptepunt: er doen maar twee teams mee als gevolg van 
een dip in het aantal leden en de vrijblijvende wijze waarop de leden 
wordt gevraagd aan de competitie mee te doen. Het aardige van deze 
competitie is dat men andere schakers dan die van de eigen vereniging 
ontmoet, de sfeer van een andere vereniging kan proeven en schaak-
technisch andere inzichten tegenkomt. Toch zijn er ook DBC'ers die 
niet graag extern spelen vanwege de uitwedstrijden, bijvoorbeeld 
omdat het een autorit in een donkere winteravond naar een ver en 
soms bijna onvindbaar lokaal met zich meebrengt, of omdat de 
ontvangst niet altijd even hartelijk is of omdat de speelcondities in een 
enkel geval te wensen overlaten. Als het spannend wordt kan een 
sfeer ontstaan waarbij vooral ongewenste bemoeienis van toeschou-
wers bij een partij de nodige animositeit teweeg brengt. Maar meestal 
zijn de ontmoetingen van een ontspannen aard waarbij de sportiviteit 
en de gastvrijheid in acht worden gehouden. 
 

Uit de bestuursvergadering van 3-1-1974: 
Punt 3: Probleem SGS-competitie als gevolg van benzinedistributie. 
De benzine blijkt op de bon te zijn. Besloten wordt benzinebonnen te 
kopen voor uitwedstrijden: 90 ltr. à f 1,- per liter. Bezoekende 
tientallen aanbieden van het station te halen (en weer te brengen). 
 

Een teamleider heeft tot taak zijn spelers te herinneren aan de 
speeldata, invallers te vragen, het vervoer te regelen en bij een thuis-
wedstrijd als wedstrijdleider op te treden. Daarmee denkt hij ervan af 
te zijn maar dan is er ook nog de redacteur van het clubblad die hem 
aan zijn verplichting houdt een verslag te schrijven. Het gevolg is vaak 
een stereotiep verslag van een wedstrijd waarbij van iedere partij een 
korte karikaturale en soms onbegrijpelijke schets wordt gegeven. 
Dergelijke verslagen worden jarenlang voor alle teams in het clubblad 
afgedrukt, waarin de monotonie van het externe clubschaak wel het 
meest tot uiting komt. Zo nu en dan wordt deze monotonie gebroken 
door een promotie of degradatie. Het clubblad is de plek om deze 
gebeurtenissen te bejubelen of te betreuren, maar het komt ook voor 
dat een team het volgende seizoen geluidloos in een andere klasse 
speelt. Om elke keer weer een origineel verslag te schrijven is wel-
haast een ondoenlijke zaak. In feite gaat het om de uitslag en wie er 
gescoord heeft en als het kan hoe. Het hangt van de schrijfvaardig-
heid van de verslaggever af of hij in staat is er een sappig verhaal van 
te maken als er zich bijzonderheden hebben voorgedaan.  
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In Schaakpraat nr. 61 schrijft Onno Kooy een stukje dat van alle tijden 
is: "Door de redacteur werd in het vorige clubblad de vraag gesteld: 
"Heeft een clubblad eigenlijk nog wel zin?", maar ik moet helaas ook 
de vraag stellen "Heeft het derde tiental nog wel zin?", gezien de 
resultaten en het aantal invallers." [Er blijken in het seizoen 1972-73 
zevenentwintig DBC'ers in het derde te hebben gespeeld.] 
 

Hierboven is al gememoreerd dat het niet altijd gemakkelijk is de weg 
te vinden naar een andere club. Tegenwoordig helpt het global 
positioning system of een eenvoudige routebeschrijving van internet. 
Maar vroeger  .... 
Een ramp was het als je met een team naar Waverveen moest, een 
vlek in de polder met een zeer onduidelijke dorpskern, eigenlijk 
helemaal geen dorpskern. Het verdwalen was dan ook een normale 
zaak, zeker als het al donker was. Uit het verslag van Waverveen 1 - 
DBC 4 van Rahder in de Schaakpraat van mei 83, nr. 135: 
"Een belevenis mogen we wel zeggen, want waar ligt Waverveen? Nu, 
ten noorden van Vinkeveen. De reis verliep vlot en we kwamen keurig 
op tijd in Waverveen aan. We moesten echter nog voorbij Waverveen, 
maar waar zou dan het speellokaal zijn? Berkelaar stapte even uit om 
bij een boerderij te vragen of zij het misschien wisten. De arme 
mensen schrokken zich naar, want wat moet ook zo'n vreemd wezen 
bij avond? We hoorden Berkelaar zeggen: "Rustig maar, niets aan de 
hand." Ja wisten zij veel, het zou wel een overval kunnen zijn! 
Ondertussen verscheen er een automobilist, die vertelde dat hij het 
wel wist en we moesten maar achter hem aanrijden. En ja hoor, juist 
toen we dachten: hier houdt de wereld op, zagen we een school in het 
weidelandschap en bleek het daar te zijn. Erg hartelijk werden we 
ontvangen en het waren gemoedelijke schakers. Toen ik een paar keer 
dacht: wat is het luidruchtig, en ik de [Biltse] jongelui tot stilte wilde 
manen, bleek het dat juist de Waverveners meer praatten dan  
schaakten." 
Ook de tegenpartij kon zich wel eens vergissen, bijvoorbeeld in uit of 
thuis spelen. Uit het verslag van de wedstrijd Harmelen 1 - DBC 3 
(seizoen 1981-82) van Henny van Soest in Schaakpraat nr. 126: 
DBC 3, nog zonder wedstrijdpunten, moest tegen Harmelen 1 
aantreden met 3 reserves. Goed gemotiveerd en zin om er een 
prettige wedstrijd van te maken kwamen we reeds om kwart over 
zeven het domein van de schaakver. Harmelen binnen. Groot was de 
verbazing toen een vertegenwoordiger van die club vroeg wat we 
eigenlijk kwamen doen. Harmelen had maar één tiental en dat speelde 
die avond een uitwedstrijd. Waar dan wel was onze vraag. Nou, in De 
Bilt tegen DBC!!, was het antwoord. Daar sta je dan. Faber zorgde dat 
er iemand naar de Voorhof gestuurd werd om de spelers van Harmelen 
te waarschuwen. Zij waren er door een kwartier te wachten voor een 
gesloten deur ook achter gekomen dat er iets niet klopte. De papieren 
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werden erop nagekeken, de teamleider kreeg rode oortjes en spoor-
slags vertrok men weer naar Harmelen. Uiteindelijk was men toch nog 
even voor acht uur ter plekke." 
 
In het seizoen 1998-99 wint DBC 2 reglementair met 8-0 van Leusden 
omdat Leusden niet op kwam dagen. Het team van Leusden verwijlde 
in Driebergen omdat het meende tegen Doorn-Driebergen te moeten 
spelen. In 2003-04 presteert DBC 2 het om in een echte wedstrijd met 
8-0 te winnen van het Dikke Torentje uit Eemnes. 
Met ingang van het seizoen 1982-83 worden door de KNSB ook Elo-
ratings berekend voor de promotieklasse. In 1984 is Ben van der Laan 
met 2148 de hoogst geklasseerde speler van DBC, zij het dat deze 
rating op 9 partijen is gebaseerd. Tegenwoordig wordt van iedereen 
die in de externe competitie speelt een KNSB-elo bijgehouden. Deze 
Elo-ratings kan men op internet vinden op de site van de KNSB.  

 
 

 
De hoogst geklasseerde speler aller tijden bij DBC is 
Jaap van der Tuuk in 2001-02 met 2222 DBC-Elo-
punten. 
Clubsnelschaakkampioen 1976-77 en 1999-2000. 
Open kampioen 1976-77, 1982-83. Open snelschaak-
kampi-oen 1975-76, 1976-77 en 2000-01. 
Lid van DBC van november 1969 tot augustus 1971 en 
van september 1999 tot augustus 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie van een zwakkere speler: "Onder zwakkere verstaan wij hier 
spelers die normaal niet in de SGS-tientallen uitkomen." 
 
Uit de verslagen van de externe wedstrijden: 
 
• "D Berkelaar verliest op een vreselijke manier. Hij denkt er nog 

steeds over om zijn lidmaatschap op te zeggen." 
• "Harald Daan probeerde het en speelde alles of niets. Het werd ..... 

niets." 
• "De eerste nederlaag leek op komst, maar Onno Kooy's stalen 

zenuwen redden ons." 
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• "Vriesendorp groeide naarmate de partij vorderde." 
• " Voorthuizen een club van 19 leden. Dat zou toch wel eens zwaar 

kunnen worden." 
• "O Kooy weigerde iets over zijn nederlaag te zeggen, zo erg scheen 

het te zijn." 
• "JA Leegwater won en het was zelfs nog correcter dan hij zelf 

dacht. " 
• "Harald Daan speelde een werkelijk schitterende partij en maakte 

remise. De heren konden er na afloop maar niet genoeg van 
krijgen met analyseren." 

• "..., maar helaas maakte Theo een blunder mede veroorzaakt door 
vermoeidheid en zeer veel geluidsoverlast. Dit laatste was iedereen 
een doorn in het oog, ..." 

• "Jan Kuyper speelde als invaller mee. Als toeschouwer denk je 
steeds: "Oh, dat kan nooit goed gaan." En toch, na een fikse sigaar 
in de brand te hebben gestoken, speelde J.K. de partij knap naar 
remise." 

• "Ik heb zelden zo'n mooie remise gemaakt!" Marius Aben in 
Schaakpraat nr. 193 van april 1995 in een stukje over te vroeg 
opgeven en nooit opgeven. 

 
 
In het jaarverslag van 1983-84 beklaagt de secretaris zich over het 
gebrek aan belangstelling van de televisie voor het schaken: "...., een 
stille sport als de onze niet in de belangstelling te krijgen is. Immers 
wereldrecords worden niet regelmatig gevestigd. Wat zegt nu 45 
partijen simultaan blind, of de hoogste Elo-rating aller tijden? Je moet 
al eerst uitleggen wat wordt verstaan onder een Elo-rating, hoe deze 
tot stand komt. Een gebroken been tijdens een schaakwedstrijd, dat 
zou wat wezen!"  
Van Raalten viel een keer van de paar treden van het toneel. Het gaf 
veel commotie maar geen gebroken been. Ook is ooit Van den Berg 
tijdens het schaken onwel afgevoerd zonder verdere ernstige gevol-
gen. Deze Van den Berg had de gewoonte om achter het bord te gaan 
staan met de handen in de zak. Hij deed dat omdat hij last van etala-
gebenen had. Het leidde tot de opmerking dat Van den Berg het 
gevaarlijkst werd als hij zijn handen uit zijn zak haalde. 
Externe wedstrijden krijgen altijd wel enige belangstelling. Bij uitwed-
strijden komen er soms DBC'ers kijken en bij thuiswedstrijden komt er 
wel eens iemand van een andere club om te zien hoe het de clubge-
noten in het hol van de leeuw vergaat. Uiteraard leidt dit soms ook tot 
praten over de partij wat officieel verboden is. Aangezien dit praten 
plaats vindt onderweg naar het toilet wordt dit door sommigen als 
toiletschaak betiteld. 
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Bij de analyse achteraf blijkt vaak dat de toeschouwers het niet 
helemaal goed gezien hebben. Bart van Tooren meldt hierover in zijn 
verslag van de uitwedstrijd van DBC 2 tegen Soest 2 in Schaakpraat 
nr. 231 van 1 april 2005: "Even terzijde: altijd valt me op dat een 
eenvoudige kat en muis partij zoals die van mij na de torenwinst meer 
bekijks krijgt dan een zeer spannende maar wat lastiger te begrijpen 
partij. Schakers blijven toch primitieve bloeddorstige wezens. Duidelijk 
iets minder verder ontwikkeld in de evolutie. Evenals autorijders. Files 
ontstaan immers vooral doordat men naar het ongeluk aan de 
overkant gaat kijken. En als je dan uiteindelijk de muis hebt verorberd 
zeggen de omstanders altijd dat het veel sneller had gekund."  

 
 

Lijst van promoties:   Lijst van degradaties 
 
1969-70 DBC 4 naar de 3e klasse1  
1972-73 DBC 4 naar de 3e klasse 
     1973-74   DBC 3 naar 4e klasse 
1979-80 DBC 3 naar de 2e klasse1 

1980-81 DBC 4 naar de 3e klasse 
     1981-82   DBC 3 naar 3e klasse 
           DBC 4 naar 4e klasse 
     1982-83   DBC 3 naar 4e klasse 
1987-88 DBC 3 naar de 3e klasse 
     1990-91   DBC 3 naar 4e klasse 
1992-93 DBC 3 naar de 3e klasse 
1993-94 DBC 3 naar de 2e klasse 
1997-98 DBC 2 naar de 1e klasse2 
 DBC 4 naar de 3e klasse 
1998-99 DBC 4 naar de 2e klasse 
 DBC 5 naar de 3e klasse 
     2000-01   DBC 5 naar 4e klasse 
     2001-02   DBC 4 naar 3e klasse 
     2002-03   DBC 2 naar 2e klasse 
1 Promoties en degradaties kunnen voor het daarop volgende seizoen 
merkwaardige gevolgen hebben, speciaal voor de lager geplaatste 
teams. In 1969-70 spelen het derde en vierde team allebei in de laag-
ste klasse van de SGS. Het vierde promoveert maar toch speelt DBC 4 
het seizoen daarop weer gewoon in de vierde klasse ...en DBC 3... on-
verdiend in de derde klasse! Iets dergelijks herhaalt zich in 1973-74. 
DBC 3 degradeert maar speelt het seizoen daarop toch in de dezelfde 
klasse omdat het vierde team ook in die klasse speelt maar zich weet 
te handhaven. 
2 Opvallend is de stabiele positie van DBC 2. Het heeft nooit lager dan 
de tweede klasse gespeeld. 
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DBC 3, kampioen 1992-93 in de vierde klasse van de SGS. Bovenste rij: Joop Faber, Nikola 
Andrič, Egbert van Vulpen, Peter van Soest, Wichert Hoekert; onderste rij: Patrick van Beelen, 
Martijn Faber en Bart Rahder 
 

 
Een groot deel van het artikel bij bovenstaande teamfoto uit de Biltse en Bilthovense 
Courant van eind mei 1993. Stukken over de externe competitie en toernooien 
verschijnen in de loop der jaren regelmatig. Van de sc Bilthoven en de sc De Bilt zijn 
zelfs gedetailleerde uitslagen van externe wedstrijden in de krant afgedrukt. Maar er zijn 
ook jaren dat helemaal niets in de plaatselijke krant over het schaken wordt gemeld. 
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DBC 2, kampioen 1997-98 in de 2e klasse van de SGS. Patrick v Beelen, Wichert Hoekert, Henry v 
Duijl, Theo Kroon, Boudewijn v Maanen, Eric Onwezen, Ron Smit, Dirk-Jan v Speybroeck, Henny 
v Soest 
 

 
DBC 4 eindigt in 1998-99 als tweede in de derde klasse van de SGS en promoveert naar de tweede 
klasse. Bovenste rij: Bart Rahder, Kees de Graaf; middelste rij: Gerrit Elberse, Cornelis 
Kronenburg, Dieter de Boer, René Nieuwenhuis; onderste rij: Joop Faber, Kees Floor, Dragana 
Boshuis en Jan van Hinte. 
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Prijzen voor het beste resultaat 
 
Prijzen worden gegeven aan diegenen die in hun team de meeste 
punten hebben gescoord. Ook het punt dat 'gescoord' wordt als de 
tegenstander niet op komt dagen telt mee! Oorspronkelijk komen de 
trofeeën uit de boedel van de sc Bilthoven, ingebracht bij de fusie. 
 
Vlietstra-plaquette 
 

De heer NY Vlietstra werd lid van de 
schaakvereniging Bilthoven in 1948. Hij zou 
meervoudig kampioen worden van deze 
vereniging en jarenlang aan het eerste bord 
spelen. In 1959 heeft hij een plaquette 
beschikbaar gesteld voor de speler die 
topscorer werd in de SGS-com-petitie. De 
naam van de winnaar werd in de plaquette 
gegraveerd. Eerste win-naar werd de heer 
van Kekem met een score van 7½ uit 8. De 
plaquette is in 1987-88 definitief in handen 
gekomen van Ben van der Laan. In wezen 
omdat de plaquette vol was, bovendien had 
Van der Laan deze wisselprijs al vijf keer 
gewonnen. 
 
 

 
Zilveren dame 

 

In een brief van 27 april 1951 is deze prijs door 
de heer MCJ Caderius van Veen beschikbaar 
gesteld aan het bestuur van sc Bilthoven. In 
eerste instantie is zij bedoeld als wisselprijs voor 
de winnaar van de wintercompetitie. De brief 
eindigt met de mededeling dat bij eventuele 
liquidatie van de club de heer Caderius van Veen 
beide stukken (hij had ook een koperen toren ter 
beschikking gesteld) graag terug ontvangt. In 
1966-67 wordt de zilveren dame de wisselprijs 
voor de winnaar van de derde groep in de 
interne competitie. In 1970 wordt deze prijs 
ingesteld voor het beste resultaat in het derde 
tiental. En vanaf 1988 voor het beste resultaat in 
het tweede achttal. 
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Zilveren koning 
 

Vanaf het eind van de jaren 50 is de zilveren 
koning de prijs voor de winnaar van de eerste 
groep van de interne competitie. De zilveren dame 
voor de winnaar van de tweede groep.  
Op 15 juni 1934 voor het eerst in de Biltsche 
Courant beschreven. Het was de wisselprijs voor 
de winnaar van de zomercompetitie van de sc 
Bilthoven, een competitie waarin met voorgift 
werd gespeeld. De persoon die de zilveren koning 
won moest hem dat jaar er op verdedigen, echter 
zonder op een voorgift van zijn tegenstander te 
mogen rekenen. Bij winst drie keer achter elkaar 
of vijfmaal in totaal mocht een speler de zilveren 
koning behouden.  
Op 14 mei 1959 meldt de heer Vlietstra dat hij de 
zilveren koning is kwijtgeraakt. De vermoedelijke 
dader is zijn kleptomane huishoudster. Om aan 
een nieuwe koning te komen geeft Vlietstra 

opdracht aan een juwelier in Rotterdam. Deze maakt echter een 
zilveren dame en dus moet de juwelier opnieuw aan de slag.  
In 1963 overlijdt de houder van de zilveren koning, secretaris HJ 
Wijers. De weduwe van Wijers die de koning in het bezit heeft, wil 
graag in het bezit blijven van deze concrete herinnering waarbij zij de 
waarde zal vergoeden. Het bestuur stemt in met dit voorstel. 
In het seizoen 1966-67 krijgt de winnaar van de tweede groep de 
zilveren koning, de winnaar van de eerste groep een wisselbeker 
waarin de naam gegraveerd wordt. 
In 1970 wordt de zilveren koning de wisselprijs voor het beste 
resultaat in het tweede tiental. Vanaf 1988 wordt de prijs uitgereikt 
aan de speler met het beste resultaat van het eerste achttal. 
 
Zilveren toren 
 

In 1970 voor het eerst uitgereikt voor het beste resul-
taat in het vierde tiental. Vanaf 1988 de wisselprijs 
voor het beste resultaat in DBC 3.  
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Zilveren pion 
 

In 1970 voor het eerst uitgereikt voor het beste 
resultaat in het jeugdzestal. Thans de prijs voor het 
beste resultaat in DBC 5. Deze prijs is verloren gegaan 
en omstreeks 1989 vervangen door een verchroomd 
roestvrijstalen exemplaar, gemaakt door Eric Onwezen. 
 
 
 

 
 
Daarnaast bestaan er nog een koperen variant van de koning, de 
dame en de toren. Of deze koperen toren dezelfde is als de koperen 
toren in 1951 ter beschikking gesteld door MCJ Caderius van Veen of 
dat de hele set door hem ter beschikking was gesteld valt niet meer te 
achterhalen. Deze prijzen werden tot voor kort aan de jeugdspelers 
uitgereikt met het beste resultaat in de viertallen. Recentelijk is de 
jeugdleiding overgestapt op schaakboeken als prijzen voor de jeugd. 
 
 
Zilveren loper 

 

Tenslotte is er een verchroomde roestvrijstalen loper die 
door Eric Onwezen is gemaakt in 1989. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan de speler met het beste resultaat van 
DBC 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Schoonheidsprijs 
 
In 1993 introduceert Onno Kooy de schoonheidsprijs: een in glas en 
kunststof uitgevoerd schaakbord, dat plaats kan bieden aan 32 namen. 
De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een speler die het afgelopen 
seizoen de mooiste partij heeft gespeeld. Voorwaarde is dat de partij 
in DBC-verband is gespeeld en in de Biltse Schaakpraat is besproken. 
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De schoonheidsprijs bestaat uit een spiegel waarop zwarte vierkantjes met de namen 
van de jaarlijkse winnaars (ontwerp Onno Kooy). Dat het een spiegel is ook wel goed te 
zien! Boven wordt de prijs om wille van de foto nog een keer uitgereikt aan de winnaar 
van 1995, Dick Berkelaar. 
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DBC 1, avonturen van het vlaggenschip 
 
 
Hoogte- en dieptepunten 
 
Bij aanvang van het seizoen 1969-70 wordt de nieuwe vereniging DBC 
ingedeeld in de eerste klasse van de SGS, de klasse waarin het team 
van sc De Bilt het laatste jaar voor de fusie heeft gespeeld. Door de 
fusie is het eerste team beduidend sterker geworden. Het team 
promoveert reeds na twee jaar naar de overgangsklasse, de tegen-
woordige promotieklasse. De promotie is overigens moeizaam, want er 
moet eerst in de eigen poule een beslissingswedstrijd worden gespeeld 
tegen Gorinchem. Deze eindigt onbeslist, maar op bordpunten wordt 
DBC 1 toch kampioen van de poule. Vervolgens wint DBC 1 van de 
winnaar van de andere poule, Baarn 1. Met sterke spelers als H Daan, 
B vd Laan, JRB Polee en MA Schenk, allen lid geworden na de fusie, en 
de sterke jeugdspeler Jacques Weenink groeit DBC 1 uit tot een 
stabiele middenmoter in de overgangsklasse.  
 
Vanaf het seizoen 1974-75 wijzigt deze situatie sterk. DBC 1 verliest 
door uiteenlopende oorzaken in korte tijd zes basisspelers. De familie 
Polee verhuist naar Groningen (de talentvolle zoon Hans Polee zal het 
in 1978 nog eens tot studentenkampioen van Nederland brengen), 
Schenk overlijdt en Jacques Weenink gaat in Eindhoven studeren (in 
1977-78 valt hij nog twee keer in). Bas Schippers en Frank van Rijn 
vertrekken eveneens, hoewel de eerste tot 1981 nog een enkele partij 
blijft meespelen. Harald Daan neemt zitting in de Gemeenteraad van 
De Bilt. Deze aderlating kan in eerste instantie nog worden opgevan-
gen met de nieuwe leden Felix Metselaar, Jilles van Harselaar en Bert 
van Zutphen, de uit de jeugd voortkomende Tom Erich, Joop 
Lengkeek, Onno Kooy en Ron Smit en de oude routiniers Bart Rahder 
en Ed Rijken. Langzaam echter glijdt het team in de jaarlijkse 
eindstand af naar de gevaarlijke degradatiezone. 
Ook de nieuwe aanwinsten Hans van Houwelingen, Ben Jansen, Freek 
Kuiper en Dick Berkelaar, de laatste vanuit de jeugd omhoog 
gekomen, kunnen degradatie in het seizoen 1977-78 niet voorkomen. 
In het volgende seizoen keert Daan terug, Franklin van Vliet debuteert 
als jongste speler ooit en meteen herovert DBC 1 het verloren terrein.  
 
 

Eind jaren 70 voert Freek Kuiper de troepen aan. Hij is een positionele 
speler die nauwelijks fouten maakt. Als dit onverwachts toch gebeurt 
waardoor de partij in remise eindigt of zelfs verloren gaat, kan Freek 
dit niet relativeren en krijgt hij voor dagen de pest aan zichzelf. Na 
circa 5 jaar stopt hij met schaken bij DBC. 
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Nieuwe namen duiken op. Vanuit de jeugd zijn dat Jan Adriaan 
Leegwater die een sterke schaker wordt en zich ook roert in het 
clubblad, Olivier Mensonides, die zich in het seizoen 1978-79 verzekert 
van het clubkampioenschap door zich de laatste clubavond afwezig te 
melden, Dirk Borst die zich in het schaken verliest en een stuk schrijft 
over computerschaak, en Maarten Penning. Nieuwe leden die sterk 
genoeg zijn om een paar jaar mee te spelen in DBC 1 zijn van Raalten, 
Hofstede en van der Fliert. Freek Kuiper is de dominerende schaker 
van het team, vaak aan het eerste bord, en niet te vergeten Van der 
Laan die tot het vaste meubilair gaat behoren.  
 

De beginjaren 80 zijn voor de als een komeet doorbrekende Jan 
Adriaan Leegwater, een onklopbare eerstebordspeler voor één seizoen. 
Hij neemt DBC 1 bij de hand en zorgt er voor – met een nog jonge 
Wim van de Fliert - dat DBC 1 bovenaan in de middenmoot meedoet.  

 
Het seizoen 1983-84 vormt de aanzet tot een stevige verjonging van 
DBC 1: Paul van der Klein (16) en Bart Rietveld (17) worden in het 
team ingepast. De sprong blijkt voor deze jeugdspelers nog te groot, 
hun speelsterkte houdt helaas geen gelijke tred met hun enthousiasme 
voor het spel (samen behalen ze 2½ punt uit 16 partijen). Omdat ook 
de gevestigde ouderen niet op dreef zijn degradeert DBC naar de 
eerste klasse om daar zes jaar lang te blijven.  
Na deze degradatie kiest DBC 1 duidelijk voor de jeugd. Joost 
Meuwissen (17) en Herman Luijendijk (17) komen het seizoen 1984-
85 het eerste team versterken. Teneinde de gemiddelde leeftijd van 
het eerste op het oude peil te houden neemt de 78-jarige Reurslag 
plaats op bord 5! 
Al deze nieuwe talenten ten spijt heeft DBC 1 het moeilijk in het 
seizoen 1985-86, vooral door het vertrek van Leegwater. Het vege lijf 
wordt op het nippertje gered bij het uitspelen van de twee afgebroken 
partijen uit de laatste wedstrijd tegen Oog en Al 1. Ben van der Laan 
en Harald Daan winnen beiden hun licht beter staande stellingen en 
DBC 1 handhaaft zich ternauwernood in de eerste klasse.  
 

"Zij waren tamelijk nerveus, wij eerder gelaten, onze zeer 
waarschijnlijke nederlaag afwachtend." Waarbij de voorzitter van HSG 
in zijn toespraakje dezelfde mening was toegedaan: "Of het nu een 
overwinning, gelijkspel of winst voor HSG wordt, we hopen op een 
spannende en sportieve wedstrijd". Uit het verslag van de wedstrijd 
HSG 2 - DBC 1 van Leegwater in Schaakpraat nr. 134, mrt/apr 1983. 

 
Is DBC 1 zelf net aan degradatie ontkomen, besluit de KNSB in het 
seizoen 1986-87 het aantal klassen in de KNSB-competitie uit te 
breiden van twee naar drie en ‘promoveren’ vijftig teams uit de 
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onderbonden in één keer naar de landelijk schaakbond!! Het feit dat 
jarenlange rivalen als Oud Zuijlen, Kanaleneiland, HSG 2 en 3 en Zeist 
zo naar de KNSB gaan wordt door DBC toch als een papieren 
degradatie ervaren. Ook wordt dit seizoen het aantal spelers per team 
vanaf de tweede klasse KNSB en lager (dus ook de onderbond) van 
tien spelers naar acht spelers teruggebracht. 
Eind jaren 80 ontwikkelt DBC 1 zich in de breedte tot een stabiel en 
qua sterkte homogeen team. Eigenlijk kunnen alle borden in willekeu-
rige volgorde worden geplaatst, zonder dat het team er zwakker op 
wordt.  
 
In het seizoen 1989-90 wordt er eindelijk geoogst van het in het 
seizoen 1984-85 gezaaide jeugdige team. De Graaf, van Hinte en Daan 
komen in het stuk niet meer voor. De 45-jarige Ben van der Laan gaat 
met 8 uit 9 op het derde bord voorop in de strijd en maakt met één 
eeuwige student (Kooy) en zes echte studenten (vd Klein, Kuijlaars, 
Luijendijk, Meuwissen, Wouters, v Maanen) de provincie onveilig. Het 
zit bepaald niet tegen, want met slechts twaalf punten wordt DBC 1 
kampioen van de eerste klasse SGS. 
 

Een opkomend nieuw talent is Edwin Wouters, op vijftienjarige leeftijd 
al eens ingevallen, twee jaar later in 1988-89 definitief opgesteld in 
DBC 1. Gedurende de gehele jaren 90 geeft Edwin Wouters kleur aan 
het team. Tijdens heen- en terugreis verdedigt hij ‘zijn’ Feijenoord (in 
die jaren een wijklengte achter op Ajax) door dik en dun, en ook zijn 
kijk op de man-vrouw verhoudingen in het algemeen zorgen voor veel 
vrolijkheid in de auto’s. Op het schaakbord is hij niet altijd even 
zelfverzekerd. Regelmatig komt hij teamleider Onno Kooy na een uur 
spelen vragen of er remise mag worden aangeboden. Altijd is het 
antwoord nee, waarna Edwin zich al zuchtend weer achter het bord 
plaatst om 5 uur later het hele punt op te strijken. 

 
In het seizoen 1990-91 volgt meteen de ontnuchtering. Paul van der 
Klein mist vier wedstrijden omdat hij tijdelijk bedankt voor DBC, Arno 
Kuijlaars studeert halverwege het seizoen af en mist de laatste 
wedstrijden, de overige studenten moeten wennen aan het hogere 
niveau en scoren onder hun kunnen, en er vindt een versterkte degra-
datie plaats door terugkomst van SGS-teams uit de KNSB. Met het 
voor een degradant respectabele aantal van 33 punten uit 72 partijen 
(net onder de 50%) neemt DBC afscheid van de promotieklasse. 
 
Met frisse moed en debutant Janton van Apeldoorn op het achtste bord 
wordt weer gestart in de eerste klasse. Traditiegetrouw wordt de 
eerste wedstrijd tegen de Rode Loper verloren, maar daarna volgen 
alleen nog maar ruime overwinningen. DBC 1 kampioen (in 1991-92 
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tot op heden voor het laatst) en weer terug in de promotieklasse! In 
1992-93 zien we de entree van Lucas Boutens, een sterke schaker met 
een opmerkelijke stijl (vooral buiten het bord) en in de komende jaren 
op en af lid van DBC. Een andere nieuweling is Theo Kroon. In 1994-
95 volgt opnieuw een degradatie. De indruk is dat in drie opvolgende 
jaren het team niet erg goed presteert terwijl tevens een paar sterke 
spelers even niet mee doen. In het seizoen 1995-96 wordt het 
verzwakte DBC 1 zevende van haar poule in de eerste klasse en 
degradeert net niet. Na dit dieptepunt gaat het echter weer omhoog. 
In het volgende seizoen wordt het team tweede maar promoveert 
desalniettemin naar de promotieklasse omdat er geen teams van de 
SGS uit de KNSB-competitie degraderen. In 1997-98 herhaalt de 
geschiedenis zich, DBC 1 wordt tweede in de promotieklasse en 
promoveert toch naar de derde klasse van de KNSB.  
 
 
DBC in de KNSB 
 
In het eerste jaar in de KNSB wordt overmoedig gedacht aan promo-
tie, maar het team strandt op bordpunten op de derde plaats. Door het 
succes en de goede sfeer blijven de teruggekeerde sterkere spelers 
trouw aan de club. Nieuwkomers, mogelijk aangetrokken door het 
succes, zijn Henk Dissel en Jaap vd Tuuk. De laatste is in het verre 
verleden ooit lid van DBC geweest. Teamleider en non-playing captain 
is Onno Kooy die voor een goede sociale begeleiding zorgt en tevens 
een goede onderhandelaar blijkt te zijn. Door de toestroom van 
sterkere spelers verliest hij zijn basisplaats in het eerste maar keert 
daarin weer terug in 2005-06.  
 
De ambiance op zaterdag bij de thuiswedstrijden wordt door 
sommigen beleefd als een vrolijke en niet te missen schaakhappening.  
 

Een dagje KNSB 
 
Het spelen in de KNSB is een ervaring die binnen DBC is voorbehouden 
aan weinigen. In plaats van om op een doordeweekse avond na 
etenstijd via binnenwegen op pad te gaan voor een derby mag dit 
selecte gezelschap zich ‘s zaterdags over rijkssnelwegen een weg 
banen naar menig ‘metropool’ onder de grote rivieren. 
 
Maar om nou te zeggen dat ze staan te juichen als ze in het tweede 
seizoen worden ingedeeld in Limburg en omstreken (wie is die 
secretaris die geen voorkeur heeft opgegeven?!) ... . Eenmaal de A2 
afgezakt mag je vervolgens om 13.00 uur meteen vol aan de bak. 
Snelle remises zijn er alleen in geval van hevige griep/verkoudheid, 
want uit vredelievendheid een rap halfje scoren leidt er alleen maar 
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toe dat je nog zes uur in gezelschap van Onno (en soms supporters 
Dirk-Jan en Eric) naar de soms onbegrijpelijke verrichtingen van je 
medespelers moet kijken.  
Aan de andere kant, de thuiswedstrijden vergoeden veel. Vlak nadat 
Onno de tegenpartij ontvangt met de mededeling dat wij al sinds 
mensenheugenis thuis niet meer verslagen zijn, komen de eerste 
toeschouwers binnen. Al snel dringt in de speelzaal het gezellige 
geroezemoes van cryptogrammakende clubleden door, die tussendoor 
aan de bar nog even de partijen van vrijdagavond bespreken. Tevens 
speculeert men druk over de stand op de borden en de mogelijke 
totaaluitslag.  
Als er enige tekening in de strijd is gekomen (de eerste spelers zijn al 
aan het analyseren) gaat Onno spelers en supporters langs of ze mee 
gaan eten. En zo eindigt elke KNSB-wedstrijd in een gezamenlijke 
maaltijd. Ik ken weinig betere manieren om mijn zaterdagavond te 
besteden. 

 
Vanaf het seizoen 2002-03 is het spelen in de derde klasse KNSB een 
kwestie van zich handhaven ( 5e in 2003, 7e in 2004 en 8e in 2005). 
In het seizoen 2004-05 betekent verliezen in de een na laatste ronde 
tegen DSC Delft vrijwel zeker degradatie uit de KNSB. In de wedstrijd 
staat het 2½-2½. Teamleider Onno Kooy is ingevallen voor Manuel 
Smit en in zijn partij staat hij verloren, al is dat niet eenvoudig te zien. 
Eveneens verloren staat Ben van der Laan. Delft dacht hier blijkbaar 
anders over want zie de rapportage van Onno over het vervolg: 
"Terwijl mijn tegenstander de doorbraak zat uit te rekenen ben ik dan 
ook maar naar de bar gegaan om een goed gesprek aan te knopen 
met [...] de teamleider van Delft." Het 4-4 voorstel schijnt à tempo te 
zijn aangenomen, het Delfts mirakel. 
Tot zover de chronologische historie van het vlaggenschip. 
 

DBC 1 is letterlijk de weg kwijt 
 
Tot halverwege de jaren 80 bestaat DBC 1 uit oudere heren die al 
jaren in de SGS spelen en topografisch goed zijn onderlegd. Mochten 
ze al verkeerd rijden bij een uitwedstrijd dan blijft dit beperkt tot de 
dichtstbijzijnde plattegrond om daarna in een rechte lijn op de 
speellocatie af te stevenen. Met de grootschalige intrede van de jeugd 
(1986) krijgt DBC 1 het moeilijker om de weg te vinden. Een eerste 
teken aan de wand is dat de twee jonkies Dick Berkelaar en Onno 
Kooy samen op pad gaan naar Nijkerk en pas na het passeren van het 
bord Harderwijk zich beginnen af te vragen of de afslag Nijkerk nog 
wel zal komen. Drie kwartier te laat arriveren zij in Nijkerk alwaar 
ongeruste teamgenoten de weg op het bord ook volledig zijn 
kwijtgeraakt. Een forse nederlaag is het gevolg. 



 104 

Maar het wordt pas echt erg als Paul van der Klein het rijbewijs 
verovert. Met hem aan het stuur kom je vaker niet dan wel op tijd 
aan, mede door het categorisch weigeren – tot 5 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd - van het raadplegen van voorbijgangers en 
plattegronden.  
 
Als DBC 1 al moeite heeft om de weg in de eigen provincie te vinden, 
hoe vaak zal het dan wel niet verdwalen in de KNSB-competitie? 
Teamleider Onno Kooy bedenkt een list om de kans hierop te 
verkleinen: Ben van der Laan dreigt door zijn negende positie op de 
elolijst uit het eerste achttal te vallen, maar kan vanwege zijn 
geografische kennis natuurlijk niet gemist worden. DBC 1 gaat in het 
seizoen 2000-01 met 9 spelers aan de slag. 
Ben doet wat hij kan, maar ook hij kan niet verhinderen dat Paul in de 
uitwedstrijd tegen een club ergens in Limburg op de heenweg 
Duitsland aan doet en op de terugweg België meepakt omdat hij een 
afslag mist. De reden: hij had iets teveel aandacht voor de partij 
blindschaken tussen zijn passagiers Thijs Dam en Jaap van der Tuuk. 
 
Onno kan dit alles niet over zijn kant laten gaan en begint met het 
uitdelen van routekaarten en het speeladres aan chauffeurs. Dat dit 
ook niet altijd tot succes leidt, bewijst Janton die op de automatische 
piloot naar zijn werk in Tilburg dreigt te rijden, zijn passagiers in 
verbijstering meenemend.  
 
Als laatste redmiddel in de strijd tegen het te laat komen wordt 
TOMTOM ingeschakeld, een op GPS-gebaseerde tool die je in de auto 
mee kan nemen. Luidruchtig waarschuwt zij als je de verkeerde weg 
inslaat en hoewel zij geen weet heeft van files, afgesloten bruggen en 
opgebroken wegen zorgt ze er wel voor dat we sindsdien tijdig 
arriveren. 

 
 
Varia 
 
• Begin jaren zeventig is de sfeer in DBC 1 vriendelijk maar vrij 

formeel. Tutoyeren of het elkaar bij de voornaam noemen is niet 
gebruikelijk, de teamleden spreken elkaar aan met mijnheer 
Schenk, Daan of Polee. Schaken is het enige gespreksonderwerp, 
andere onderwerpen komen niet aan bod. 
Dit alles verandert als vanaf 1984 de jeugd op grote schaal haar 
intrede doet. De ‘ouderen’ raken in de minderheid en nemen de 
gebruiken van de jeugd snel over. Zo is het niet langer dat 
jongeman Meuwissen een zeer voordelige positie heeft weten te 
bereiken, maar gaan de teamgenoten er van uit dat Joost wel zal 
winnen. 
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• DBC heeft zich in het seizoen 1971-72 met gemak gehandhaafd in 
de overgangsklasse en zelfs kansen gehad om te promoveren naar 
de KNSB. Een nieuw lid Ben van der Laan heeft zich gemeld en de 
jeugdige wedstrijdleider Jacques Weenink belooft hem een plaatsje 
in het derde van DBC. Vervolgens wint Van der Laan het open 
schaakkampioenschap van De Bilt en mag hij toch bij de start van 
het seizoen 1972-73 debuteren in DBC 1. 

• In het seizoen 1974-75 debuteert Onno Kooy in de wedstrijd tegen 
BSG 3, met een plaats aan het eerste bord maar liefst. Helaas 
komen de tegenstanders maar met negen spelers opdagen en laten 
zoals verwacht dit bord leeg. Een reglementaire overwinning is zijn 
deel. Het zal tot op heden de enige keer zijn dat Onno aan het 
eerste bord van DBC 1 speelt. 

• DBC 1 en de Nederlandse Spoorwegen hebben wat met elkaar. Bas 
Schippers en Paul van der Klein zijn beiden een keer kampioen 
geweest van de NS, Jan van Hinte en Gerritse hebben ook deel 
uitgemaakt van de schaaktop van het spoor. Geregeld hebben zij 
verslag gedaan van hun wedstrijden in het buitenland. 

• Dat het behalen van het beste resultaat van DBC 1 niet altijd een 
onverdeeld genoegen is, bemerkt een 7 uit 9 scorende Jan van 
Hinte in het seizoen 1988-89. Als beloning voor deze prestatie mag 
hij het seizoen er op aan het eerste bord van het tweede team 
plaatsnemen. 

• Voordat het seizoen 1992-93 begint overlijden Ben Jansen en Wim 
van der Geer. Wim is lange tijd een bescheiden maar stabiele 
kracht in het eerste. Hij wordt wel de remisekoning genoemd, een 
gewonnen stelling heeft niet meer zo zijn interesse. Ben is het 
tegengestelde van Wim ook een goede schaker maar met een 
geweldige eerzucht om te winnen. Zo kan het gebeuren dat hij in 
de goede oude tijd dat wedstrijden nog konden worden afgebro-
ken, in de onderhandelingen op de late avond over een aantal niet 
besliste partijen een remise aanbod afwijst en arbitrage van zijn 
partij doordrukt met de mededeling dat hij de kosten zelf wel zal 
betalen. Hij heeft tenslotte de hele avond zijn beste krachten niet 
voor niks ingezet. 

• Gaat het niet goed met een team dan zijn er soms veel invallers 
nodig. Gaat het goed dan kan het gebeuren dat er bijna geen 
invallers nodig zijn. In het seizoen 1993-94 (tweede in de 
promotieklasse) en in 1997-98 (promotie naar de KNSB) vallen 
alleen respectievelijk Boudewijn van Maanen en Theo Kroon in, en 
in beide gevallen slechts twee keer. 

• Lucas Boutens heeft in het seizoen 1997-98 geen vertrouwen in 
het oordeel van de arbitrage over zijn afgebroken stand en besluit 
tot uitspelen in de buurt van Zaltbommel. Door een misverstand 
over het vervoer (zal Onno hem nou wel of niet komen ophalen) 
besluit hij om kwart voor acht toch maar een taxi te bestellen om 
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zijn partij te redden. Helaas komt hij een uur te laat aan en zonder 
ook maar één zet gespeeld te hebben kan hij onverrichterzake met 
een nul huiswaarts keren. 

• In de tijd dat er in openbare gelegenheden nog gerookt mag wor-
den steekt Edwin Wouters ergens in een uitwedstrijd een sigaret 
op. Helaas voor alle schakers doet hij dat onder de rookmelder. 
Aangezien niemand van de aanwezigen weet hoe zo’n rookmelder 
uit moet, duurt het een kwartier voor de rust in de speelzaal is 
weergekeerd. 

• DBC 1 lijkt na het bewerkstelligen van de promotie naar de derde 
klasse KNSB in 1998-99 meteen door te willen stoten naar de 
tweede klasse. Het voorspoedige begin met vier overwinningen 
wekt wat twijfel bij de wedstrijdleider van de KNSB. Hij vraagt 
Onno geregeld de uitslag voor de zekerheid nog maar eens te 
herhalen. Promotie zit er dat seizoen toch net niet in door een 
nipte nederlaag op een zonnige zaterdagmiddag in Bloemendaal. 
Wel is onze naam vanaf dat seizoen binnen de KNSB gevestigd. 

• In het seizoen 2003-04 speelt DBC 1 voor het eerst in haar 
bestaan met een tactische opstelling, en wel in de topper tegen 
Soest 1. Maar liefst 7 personen zitten niet op hun gewone bord (zij 
scoren gezamenlijk 1 punt), de speler die wel aan zijn vaste bord 
zit, Thijs Dam, wint gewoon. Ook Soest speelde deze wedstrijd met 
7 spelers op een ander bord dan normaal, desalniettemin vond er 
geen enkele vooraf verwachte partij plaats. 

 
 
De records 
 
• De jongste speler die ooit voor DBC 1 is uitgekomen  
 
Naam geboorte- 

datum 
ingeval-len leef-

tijd 
opgesteld leef- 

tijd 
Jacques Weenink okt 1956 1971-72 16 1972-73  16 
Joop Lengkeek mrt 1959 1974-75 15 1975-76 16 
Jan Adriaan Leegwater nov 1962 1978-79 16 1979-80 16 
Franklin v Vliet apr 1963 - - 1978-79 15 
Paul vd Klein jan 1967 - - 1983-84 16 
Edwin Wouters sep 1971 1986-87 15 1988-89 17 
 
• De oudste speler ooit voor DBC 1 uitgekomen is AKG Reurslag. In 

het seizoen 1985-86 speelt hij op 78-jarige leeftijd aan het tiende 
bord. Hoewel omstreden binnen de vereniging (o.a. vanwege zijn 
voorliefde alle partijen af te breken en zijn neiging de wedstrijdlei-
der met telefoontjes te bombarderen over wie zijn volgende tegen-
stander zal zijn zodat hij zich kan voorbereiden) zal hij in de herin-
nering voortleven als de man die in een wedstrijd twee pionnen 
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voorstaat en volledig nutteloos een paard voor een pion geeft met 
het argument dat drie pionnen voor een paard niet slecht is.  

• De grootste nederlaag wordt door DBC op 10 februari 1977 gele-
den in de wedstrijd tegen HSG 2. Na het optrekken der rookwolken 
staat een maximale score (10-0) in het voordeel van HSG 2 op het 
scorebord. De namen van de spelers die dit meemaakten worden 
hier met de mantel der clubliefde bedekt. 

• De grootste nederlaag in het achttallen tijdperk is de uitwedstrijd 
tegen Helmond. Met 7½ – ½ krijgt DBC 1 hier op 8 januari 2005 
klop, alleen Thijs Dam weet de eer te redden.  

• De grootste overwinning is in het seizoen 1988-89. Van Vianen 2 
wint DBC 1 met 7½ - ½. 

• Ben van der Laan heeft acht keer het beste resultaat van het 
eerste team van DBC gehaald. Runner-up is Janton van Apeldoorn 
met vier keer. 

• Er zijn drie spelers die de beste score in een seizoen hebben, 
namelijk 8 uit 9. Paul van der Klein in het seizoen 1985-86 aan 
bord 9 in de eerste klasse van de SGS, Ben van der Laan in 1989-
90 aan bord 3 en Thijs Dam aan bord 4 in de derde klasse KNSB in 
het seizoen 2002-03.  

 
 

 
 
DBC 1 omstreeks 2000. Staand: Klaas Velthuis, Henk Dissel, Thijs Dam, Paul vd Klein, 
Herman Luijendijk, zittend: Ben vd Laan, Janton v Apeldoorn, Lucas Boutens en 
teamleider Onno Kooy. 
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De schaakdames 
 
Het schaken in De Bilt en Bilthoven is voornamelijk een aangelegen-
heid van heren. Tussen de mannen zitten meestal geen en soms één 
of twee dames.  
Weliswaar wordt al snel na de oprichting van de sc Bilthoven in 1934 
mw O Keyser-Bronsveld lid, maar zij moet tot 1939 wachten tot zich 
een tweede dame aanmeldt: mw Mohr, lid van 1939 tot 1944. Mw 
Keyser is een goede schaakster, in de oorlogsjaren materiaalcommis-
saris en gastvrouw van bestuursvergaderingen, en met tussenpozen 
lid tot 1957. Voor zover bekend hebben zich bij de sc Bilthoven tot 
vlak voor de fusie in 1969 geen andere dames gemeld. In 1967 komt 
mw BA Bunt-Hansen en in 1968 mw I Wage. Beiden worden na de 
fusie lid van DBC tot respectievelijk 1970 en 1972.  
De sc De Bilt wordt door het vrouwelijk geslacht nog slechter bedeeld. 
Er is slechts één dame bekend, mw AJ van Aalst-van Duijnen Montijn, 
lid van 1957 tot 1969 en daarna lid van DBC tot 1973, het jaar waarin 
zij overlijdt.  
In de periode na de fusie van 1969 wanneer de jeugd een groter 
aandeel in het ledenbestand heeft, spelen er wel wat meer meisjes 
mee. De meesten geven er echter na een poosje de brui aan. Laten we 
de vooroorlogse dames buiten beschouwing (mw Keyser-Bronsveld, 
mw Mohr, mw van Aalst zijn alledrie geboren voor 1940), dan houdt 
de helft van de dames (er zijn er in totaal 45 geteld) het anderhalf jaar 
of langer vol en hebben na vijf jaar alle dames op één na afgehaakt. 
Zelfs eind 2003, de emancipatie van de vrouw is nu toch duidelijk  
verder voortgeschreden, zijn er slechts een paar meisjes jeugdlid en is 
er één vrouwelijke senior. Bij het open kampioenschap jeugdschaken 
De Bilt/Bilthoven van 2003, waar ook jeugd die geen lid is van DBC 
mee kan doen, zijn er van de 48 deelnemertjes van 7 tot en met 15 
jaar maar vier meisjes. Ook in eerdere kampioenschappen doen enkele 
meisjes mee, maar blijkbaar voelen zij geen behoefte lid van een 
jongensclub te worden. De schaaktoekomst van de dames lijkt niet 
rooskleurig. 
 
Dames die het bij DBC enige tijd hebben volgehouden zijn Gonnie Pul 
(1974-1977), Linda Schuurman (1981-1984), mw Oudemans (1985-
1989), Berthine de Roo (1990-1996), Monique Heijboer (1994-1999), 
Nadine Smit (1996-1999), Dragana Boshuis (1997-2002) en last but 
not least Martijn Faber (1975 tot heden). 
 
Donner meende dat vrouwen niet kunnen schaken. De vraag rijst 
daarom wat sommigen van de genoemde dames hebben gepresteerd. 
De indruk is dat mw Keyser een goede schaakster is geweest. Zij wist 
zich goed te handhaven aan de hogere borden van het eerste tiental, 
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dat enkele keren in de tweede klasse van de SGS heeft gespeeld. In 
ieder geval kan ze goed meekomen met de heren. Zij verhuist 
waardoor een einde komt aan haar lidmaatschap van het bestuur en 
de sc Bilthoven. 
 

 
 
 
Een artikel in de krant van 20 mei 1941 
gewijd aan het fraaie succes van mw 
Keyser-Bronsveld in het Meestertoernooi 
van de Soester Schaakclub waar zij zich 
mocht meten met onder anderen de 
dames Roodzant,  Koomen en van Aalst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook mw van Aalst-van Duijnen Montijn kan goed 
schaken. Zij is altijd te vinden in de top van de 
ranglijst. Zij is ook lid geweest van de schaakclub 
Utrecht. Mw van Aalst is in die tijd een speelster met 
enige nationale bekendheid; zij speelt meermalen in 
wedstrijden om het Nederlandse dameskampioen-
schap, maar is tegen de toppers mw Heemskerk en 
mw Roodzant toch niet opgewassen. In 1965 bereikt 
zij een eervolle derde plaats.  
 

Naar aanleiding van haar deelname verschijnt het volgende stukje in 
het cluborgaan:  
"DAMESKAMPIOENSCHAP van NEDERLAND. 
Ook daarbij heeft onze club belang, want ons enige vrouwelijke lid, 
mevrouw v. Aalst, is door haar gunstige resultaat in de voorwed-
strijden aangewezen hier aan deel te nemen.Deze kamp is momenteel 
in volle gang en vindt plaats ... schrik niet ... in Venraay. 
Waarom in zo’n uithoek? Is daarvoor in het centrum van het land geen 
plekje te vinden? Niet erg aanmoedigend om als supporter mee te 
gaan of eens een kijkje te gaan nemen. Maar er zal wel een geldige 
reden voor zijn. Vlak voor haar afreis (de stationschef liep al met z’n 
spiegelei heen en weer) had de redactie nog een interview met haar, 
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staande op de treeplank. Met 7 dames gaat zij de strijd aanbinden, 
t.w. mevr. Heemskerk, Vreeken, Roodzant, v.d. Veen, Timmer, 
Beelaerts van Blokland en mej. Broerse uit De Bilt. Zij was niet erg 
optimistisch en dacht wel als hekkesluitster te moeten dienen. Wij 
hebben haar moed ingesproken en gezegd: “Speel tegen het bord en 
niet tegen de persoon.” 
En wie is mej. Broerse en waar woont zij in de Bilt, en moet zij geen 
lid van onze club worden? Mw.v. Aalst wist het allemaal niet, maar zal 
het nodige in deze verrichten. Afwachten maar. Het zit in goede 
handen. 
Overigens zijn de omstandigheden bij een tournooi zenuwslopend; de 
concurrentie is altijd wreed. Door de druk en de spanning maken de 
deelnemers, die ook maar mensen zijn, zich dikwijls schuldig aan 
verschrikkelijke, maar al te menselijke domheden. Zo lazen wij: 
“Een van de klassieke voorbeelden van een opgewonden finale was de 
partij tussen Nimzowitsch en Rubenstein in San Sebastian in 1912, 
waar beiden een mat in 2 zetten over het hoofd zagen. Een ander 
voorbeeld is de laatste ronde in Nottingham in 1936, waar van de 5 
prijswinnaars alleen Reshevsky erin slaagde kalm te blijven. Botwinnik 
had een verloren partij tegen Winter en maakte remise; Capablanca 
stond zo goed als verloren tegen Bogoljubow en kreeg remise; Fine 
had een remisestand tegen Tylor tot 10 zetten voor het einde en won; 
Euwe zette in de partij tegen Thomas een stuk en prise. Thomas zag 
dit over het hoofd en Euwe won; enz. enz.” 
Dus mw.v. Aalst niet wanhopen en laat U niet door Uw downstemming 
in de hoek drukken. Wij zouden zeggen: “Speel á la Uhlhorn.” [Uhlhorn 
is ook lid van de sc De Bilt, kon goed dammen en was daarin ook 
kampioen geweest.] 
 
 
Van Gonnie Pul verschijnt in 1977 een foto in de 
Bitse en Bilthovense Courant, vermoedelijk 
meer vanwege haar korfbalambities. Het 
onderschrift luidt "...schaken en korfbal...". 
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Dragana Boshuis wordt winnares van één van de 
poules van de Persoonlijke Dameskampioenschap-pen 
van de SGS in 1998 met 5 uit 5. In DBC is zij een 
middenmoter. Helaas heeft zij moeten bedanken 
omdat zij geen tijd meer had voor het schaken 
vanwege gezinsomstandigheden. 
 
 
 
 
 

 
 
Jeugdkampioen 1977-78, open jeugdkampioen 1980-81 
en 1981-82, secretaris 1990-1996 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martijn Faber is in 1978 jeugdkampioen van de club geweest en open 
jeugdkampioen in 1980 en in 1981. Enkele malen heeft zij het beste 
resultaat van haar team in de SGS competitie behaald. In het seizoen 
2003-04 speelt zij in DBC 2 in de eerste klasse. Voor DBC heeft zij zich  
ingezet als secretaris van het bestuur in de periode 1990-1996. Zij is 
ook lid van de Rode Loper in Utrecht. 
 
En tenslotte een oneliner uit Schaakpraat nr. 38, december 1971: 
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De jeugd van DBC 
 
Begin jaren 70 kent DBC een tamelijk sterk spelende jeugd, reeds lid 
vóór de fusie of vlak daarna lid geworden: Harry Alberda, Wim 
Alberda, Joop Lengkeek, Hendrik van Oordt, Hans Polee, Jaap van 
Sabben, Jaap van der Tuuk, Jacques Weenink en iets later Frank 
Malotaux en Onno Kooy. 
 
In 1970-71 wordt het eerste jeugdzestal in de A-afdeling van de SGS 
derde achter Baarn 1 en Laren 1. De Schaakpraat: "Een verdienstelijk 
resultaat, al had het team kampioen kunnen zijn als een van de 
jongelui te rechter tijd had begrepen wat het woord teamgeest 
betekende." Wat dit behelst wordt niet in het clubblad vermeld. 
 
In 1971-72 bestaat het team uit Hans Alberda, Joop Lengkeek, Frank 
Malotaux, Hans Polee, Jaap van Sabben en Jacques Weenink. Jaap van 
der Tuuk is te sterk geworden voor DBC en is naar Utrecht vertrokken. 
De Schaakpraat meldt: "Het eerste en tweede jeugdteam speelden in 
de sterkste afdeling, waarin het eerste als favoriet gold en het tweede 
zich redelijkerwijs niet zou kunnen handhaven. Het eerste slaagde er 
zowaar in géén kampioen te worden, hetgeen gezien de samenstelling 
van dit team een opmerkelijke prestatie genoemd mag worden. Het 
tweede team handhaafde zich met glans, en pakte zelfs de latere 
kampioen Amersfoort twee matchpunten af. Topscorer was de hier 
zeer sterk spelende Onno Kooy." 
 
Redacteur Rijken leest ook wel eens clubbladen van andere 
verenigingen. Uit de Biltse Schaakpraat nr. 53 van juni 1973: "Gelezen 
in "Pionnieuws" over de jeugdwedstrijd De Pion 2 - DBC 1, [uitslag] ½ 
- 5½. Meer dan een kwartier over tijd verschenen de "heren" uit De 
Bilt zonder jeugd- of teamleider. (...) Op het eerste bord moest Gerard 
het opnemen tegen een sigaren rokende, pils drinkende en normaal in 
de overgangsklasse spelende Jacques Weenink."  
Het vertrouwen in het eerste team van de jeugd is groot. Het team 
(Dick Berkelaar, Onno Kooy, Joop Lengkeek, Hans Polee, Jaap van 
Sabben en Jacques Weenink) wordt in staat geacht in 1973 een 
succesvolle gooi naar het kampioenschap te doen. De jeugd zelf is zich 
er ook van bewust dat zij goed schaakt, hoor bijvoorbeeld Hans Polee 
in zijn verslag van de jeugdwedstrijd DBC 1 - HSG 1 = 1½ - 4½, in nr. 
57 van december 1973 van de Biltse Schaakpraat [ondanks de 
verloren wedstrijd]: " ... en wij hebben tenslotte een door alle clubs in 
de SGS gevreesde jeugdtop." 
 
Na 1973 zijn de hoogtijdagen van het eerste jeugdteam voorbij.  
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In 1970, vlak na de fusie, worden Dick Berkelaar en Ron Smit lid, 
beiden zijn nog steeds lid van DBC, evenals Onno Kooy (lid geworden 
in 1972). In de periode tot 1975 melden onder andere Olivier 
Mensonides, Ehrald Kooy, Fer-Jan de Vries, Jan Wolterink, Dirk Borst, 
Jan Adriaan Leegwater, Reinold Vos, Gertjan Rijksen, Gonnie en Nico 
Pul, Martijn Faber, Eric Onwezen, Maarten Penning, Erik Polders, Bart 
Rietveld en Franklin van Vliet zich aan. Van hen zijn Martijn Faber, met 
een onderbreking van een jaar, en Eric Onwezen nog steeds lid. 

 
 
Het wachten is altijd op de 'doorbraak'. Als een jeugdlid lang genoeg 
lid blijft gaat hij of zij vanzelf over naar de senioren. Dit betekent nog 
niet dat het betreffende jeugdlid is doorgebroken of 'kan schaken' in 
de ogen van cynische senioren. Deze laatsten vinden het lang niet 
altijd leuk om tegen een jochie te moeten spelen en vooral niet als ze 
dan ook nog verliezen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij de 
wedstrijdleiding verzoeken hen niet in te delen tegen een jeugdige 
speler omdat ze het minder gezellig vinden. 
Zo'n doorbraak kent Eric Onwezen die in 1984-85 "met zijn 
electronisch aura de ene na de andere subtopper verpletterde en 
verdiend de zevende plaats bereikte!" aldus het jaarverslag van de 
interne wedstrijdleider.  
Andere echte doorbrekers die op jonge leeftijd, tussen de tien en de 
twaalf jaar, lid worden en later clubkampioen worden, zijn Olivier 
Mensonides (clubkampioen van het seizoen 1978-79), Jan Adriaan 
Leegwater (1979-80, 1982-83 en 1984-85), Paul van der Klein (1988-
89), Herman Luijendijk (1991-92 en 1997-98) en Edwin Wouters 
(1990-91). Niet iedereen kan kampioen worden en daarom worden tot 
slot nog enkelen genoemd die al op jonge leeftijd lid zijn geworden en 
in de top van de ranglijst hebben meegedraaid of opgesteld zijn 
geweest in DBC 1: Jacques Weenink, Joop Lengkeek, Dick Berkelaar, 
Onno Kooy, Dirk Borst, Franklin van Vliet, Joost Meuwissen, Wichert 
Hoekert en Manuel Smit. 
 
Vanaf 1973-74 wordt de interne competitie voor jeugd en senioren 
apart gespeeld en krijgt de jeugd les. Instructeur wordt JJ Boogaard: 
"... de heer Boogaard zal dan de meisjes en de jongens de fijne 
kneepjes laten zien op het demonstratiebord in een tiental lessen, o.a. 
aan de hand van het "jeugdschaakboek" [Jeugdschaak (ƒ 5,50 bij 
V&D)]". Er zijn dan nog bijna geen meisjes lid van DBC. Ook in 1974-
75 en 1975-76 geeft Boogaard schaakles aan de jeugd. Daarna neemt 
BAJ Rahder het over. In 1987-88 wordt de methode van 
Weigerden/Brunia naast het al bestaande boek Jeugdschaak ingevoerd 
bij de training van de jeugd. 
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Jeugd uit 1987-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er wordt door DBC'ers ook les gegeven op scholen. In 1974-75 geeft 
Schenk samen met Boogaard les aan de kinderen van de Van 
Dijckschool in Bilthoven. Rahder geeft sinds de jaren tachtig lange tijd 
les op verschillende lagere scholen. Anderen die één of meerdere jaren 
les hebben gegeven zijn Jansen, Van Hinte en Van der Geer. Het oud-
lid Dolman is lange tijd actief op de Groen van Prinstererschool.  
 

Stuk uit de Biltse Schaakpraat nr. 69 
“Ere wie ere toekomt! 
Iedere vrijdagavond omstreeks zeven uur was hij er! Ik doel hier op de 
heer J.J. Boogaard, dat kleine mannetje, met een geweldig groot 
schakershart, dat zijn lessen gaf aan de schaakjeugd van DBC. 
Met welk een toewijding deed hij dat. Hij was blij dat hij zijn 
schaakkennis over de beginnende jeugd kon uitstorten, en nog trotser 
als die jeugd snapte wat Boogaard op hen trachtte over te brengen 
met zijn vraagstukken op het demonstratiebord. Als je dan als oudere 
schaker het clublokaal binnen stapte en je zag dat ook de andere 
schakers geboeid naar het betoog van Boogaard stonden te luisteren, 
dan realiseerde je je plotseling: Ja, dat is het! Dat is sfeer brengen in 
een vereniging. Dat is een band scheppen tussen jeugd en clubleven. 
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Dank u wel Boogaard, namens het bestuur en tevens namens de 
jeugd, die stelt: U was dit seizoen de schaakvader van de vereniging!! 
De jeugd hoopt dat het volgende seizoen de heer Boogaard weer voor 
de jeugdklas zal staan, even vitaal als het afgelopen jaar en het 
bestuur hoopt dat eveneens. 
Dan nog iets tussen ons tweeën. Ik ben les gaan geven aan zo'n 30 tot 
40 leerlingen van de Van Dijckschool in Bilthoven. Het was een leuke 
bezigheid, maar voor mij alleen niet vol te houden. Wie was er bereid 
om te helpen? Natuurlijk, de heer Boogaard, U kwam mij altijd halen 
met de auto en volgde de lessen met aandacht. 
Door ziekte mijnerzijds zijn wij samen gaan les geven en na de 
kerstdagen 1974 hebt U die taak alleen moeten doen. En hoe... alleen 
loftuigingen heb ik over U gekregen en ik was er zeer blij om! 
Daarom beste Boogaard, dank voor alle hulp aan mij geboden. Ik 
eindig met de woorden waarmee ik ben begonnen. Het kleine 
mannetje met zijn grote liefde voor het schaakspel zal dit weer over 
willen brengen aan onze jeugd voor het seizoen 1975-76, naar ik van 
harte hoop. 
MA Schenk” 
 
 

 
 
De heer Boogaard in 1976 les gevend aan een zeer aandachtige jeugd. 
Voor het bord staat Eric Onwezen. Het demonstratiebord wordt nog steeds gebruikt. 
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Vanaf 1976 tot 1980 is er een continue instroom van jeugdleden met 
een zeer massieve piek in 1978 van meer dan 30 jeugdleden. Zeker 
vanaf het midden van de jaren zeventig is het aantal jeugdleden groter 
dan het aantal senioren. In maart 1979 is er even een jeugdstop ("we 
zitten vol") waardoor de toeloop tijdelijk afneemt. In 1980 melden zich 
weer 18 nieuwe leden zodat het bestuur zich genoodzaakt ziet 
wederom een tijdelijke stop in te stellen. De toeloop neemt af in de 
jaren 80 om pas in de jaren 90 en het begin van de nieuwe eeuw weer 
toe te nemen.  
 

In de periode 1976 tot 1980 worden onder anderen lid: Willem van 
den Akker, Bas Haring, Otto van de Hoven, Luutsen Koetsier,             
A Coenraats, Joost Paauw, Jacques Resing, Menno Visser, Kees 
Verkuil, Bart Faber, Arjen van Heeringen, Paul van der Klein, Miki en 
Oscar Logger, Robin Niezing, Liang Oei, André Roos, Jeroen Fokker, 
Herman Luijendijk, Joost Meuwissen, Arnold en Dirk Jan Bijvoet, Ton 
van de Hoek, Jan Jaap Rijkels, Erik Versnel, Jaap Visser en Rens 
Wijnands. 

 
Uit de periode 1976-1980 is Paul van der Klein nog steeds lid met een 
kleine onderbreking. Tot voor kort gold dat ook voor Rens Wijnands, 
met een iets grotere onderbreking. Bijzonder zijn door de jaren heen 
de schaakexamens onder toezicht van de KNSB en de onderbonden. 
Op 26 oktober 1972 wordt het schaakleerboek "Jeugdschaak" van BJ 
Withuis aan de pers getoond, waarmee het pionnendiploma, 
torendiploma en koningdiploma kan worden behaald. Withuis is bij 
DBC'ers bekend want hij heeft enige jaren eerder met Donner een 
simultaan bij DBC gegeven. Er is veel belangstelling voor het boek, 
maar jammer genoeg is de belangstelling bij DBC niet zo groot. In 
Noord-Holland zal door 1000 jongelui examen voor het 
pionnendiploma worden afgelegd, zo meldt de Biltse Schaakpraat. 
De uitslagen van de schaakexamens zijn soms dramatisch. Zo slaagt 
van de negen deelnemers in mei 1979 alleen Kees Verkuil voor het 
koningsdiploma. Ook de top van DBC heeft in zijn jonge jaren 
meegedaan aan de schaakexamens. In 1980 behalen Paul van der 
Klein en Herman Luijendijk hun koningsdiploma. In 1981 behaalt Rens 
Wijnands zijn torendiploma en in 1982 haalt hij een 9 voor het 
koningsdiploma. In 1988 behaalt Wichert Hoekert het koningsdiploma. 
De uitreiking van de diploma's heeft soms een bijzonder feestelijk 
tintje waarbij de uitslagen ook in de krant verschijnen. Voorzitter 
Berkelaar krijgt het in 1978 zelfs voor elkaar dat een foto van de 19 
geslaagden in het Utrechts Nieuwsblad verschijnt. Bij Jeugdleider 
Rahder wordt namens dankbare ouders een grote bloemenbak met 
fraaie bloemen thuis bezorgd.  
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Uitreiking schaakdiploma's in 1992 

 
Maar uit de verslagen blijkt dat er een enkele keer ook wordt gehuild: 
"Dat het spannend was bleek aan de tranen die een jongetje plengde 
omdat hij de opgaven zo moeilijk vond. Groot was dan ook zijn 
blijdschap toen bleek dat hij geslaagd was ...". 
 
Bij de senioren wordt het seizoen gestart met het salamitoernooi, voor 
het eerst in het seizoen 1978-79. De variant bij de jeugd heet het 
knakworstentoernooi al zijn het feitelijk bierworstjes 
Zo lopen er meerdere evenementen bij de jeugd parallel aan 
schaakevenementen bij de senioren. Behalve de interne jeugdcompeti-
tie, in groepen gespeeld naar leeftijd en niveau, is er het open jeugd-
kampioenschap van De Bilt en Bilthoven, zijn er jeugdwedstrijden 
tegen andere clubs in SGS-verband met één of twee teams en een 
enkele keer zelfs met drie teams. Tegenwoordig is er zelfs een 
jeugdsnelschaakkampioenschap. Dit is opmerkelijk omdat de jeugd in 
het algemeen haar partijtjes toch al in zeer korte tijd weet te 
beëindigen. 
Bij de jeugdkampioenschappen 1980-81 hangt het kampioenschap op 
de laatste ronde. Martijn Faber, één van de weinige meisjes op de 
club, wint met twee pionnen achter maar wel een betere stelling van 
Paul van der Klein doordat de laatste een stuk weggeeft. In het 
daaropvolgende jaar weet Martijn dit kunststukje te herhalen, zij wordt 
nu eerste op weerstandspunten. In januari 1981 blijkt dat Paul de 
betere schaker wordt, in de interne jeugdcompetitie bezet hij met een 
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grote voorsprong de eerste plaats. De jeugdkampioen in 1983 is de 
elfjarige Wouter van Essenberg. Sommigen worden dit te vroeg: van 
Wouter is daarna weinig of niets meer vernomen. 
Een enkele keer wordt een jeugdteam kampioen, in het seizoen 1982-
83 eindigt het jeugdteam DBC B1 met Arjan Breedijk, Ton van de 
Hoek, Robin Niezing, Egbert van Vulpen en Rens Wijnands (topscorer 
met 5 uit 6) als eerste. In 1987-88 wordt DBC B1 opnieuw kampioen. 
 

 
 
Het B1-jeugdteam kampioen in 1987-
88: Barry v Soest, René v Vulpen, 
Willem vd Schroeff,  Martijn Vroom, 
Joost Halenbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het seizoen 1983-84 is er een conflict met de jeugdleider van een 
bezoekend jeugdteam van sc De Pion uit Hilversum. Deze merkt dat er 
door de schakertjes van DBC C1 niet genoteerd wordt maar in plaats 
daarvan streepjes worden gezet. Bovendien wordt zijn bemoeienis 
door de begeleidende DBC functionarissen niet serieus genomen. Dit 
leidt tot een protest bij de wedstrijdleider van de SGS. Net als bij het 
voetballen raken ouders en begeleiders wel eens te zeer betrokken.  
 
Soms doet de jeugd ook mee aan persoonlijke wedstrijden van de 
SGS. Voorbeelden hiervan zijn Jacques Weenink, Joop Lengkeek, Onno 
Kooy, Jan Adriaan Leegwater, Thomas Hufener en Wichert Hoekert. 
 
In het seizoen 1979-80 komt er een jeugdcommissie met B van der 
Laan als voorzitter; hij is tevens lid van het bestuur. De leiding van de 
jeugd is te zwaar voor één persoon. Het handhaven van de orde blijkt 
ook dan nog een probleem te zijn want er wordt een keer een hele 
groep voortijdig naar huis gestuurd met als gevolg verontruste ouders.  



 119 

In 1980-81 levert de omvangrijke jeugdafdeling opnieuw problemen 
op. De beheerder klaagt over het afrukken van bloemen, stenen 
gooien en tikkertje spelen op het kerkhof, bekladden van de kerkdeur 
en het afsteken van vuurwerk. Zelfs zou bij een van de jongens een 
stiletto zijn aangetroffen. Na een vermanende brief van de voorzitter 
aan de ouders en een schorsing van enkele belhamels lijken de 
problemen te zijn opgelost. Uit het jaarverslag van de jeugdleider: "De 
enige wanklank van het seizoen viel samen met de eerste sneeuw van 
het jaar, waarbij enkele jongelui over de schreef gingen. Na de hun 
toegemeten schorsing van een maand hebben zij zich echter bijzonder 
goed en sportief gedragen, hetgeen ik (Ben van der Laan) hier graag 
vermeld wil zien." 
De altijd bloeiende jeugdafdeling is in 1981-82 nog steeds een bron 
van ongenoegen. De oudere jeugd speelt nu op het podium en zorgt 
voor veel kabaal als de senioren gaan beginnen. Soms valt een 
jeugdlid zelfs van het podium af. In een bestuursvergadering merkt     
J Kuyper op: "Er zal opgetreden moeten worden wanneer het 
enthousiasme boven de tien decibel komt." De lessen voor de jeugd 
worden steeds meer door junioren verzorgd. Enkele senioren blijven 
nodig als handhavers van de orde. 
In 1986-87 is het alweer raak. In het jaar daarvoor heeft jeugdleider 
Dick de Groot ambitieuze plannen. De kosten van het kopiëren van 
lesmateriaal valt echter niet meer te "ritselen" en plannen voor een 
jeugdblad worden door het bestuur "even" in de kast gezet. De 
geringe medewerking van het bestuur en de ziekte van de jeugdleider 
leiden er toe dat deze het na twee jaar voor gezien houdt en zelfs 
bedankt voor de club.  
Uit de notulen van een bestuursvergadering: "... de jeugd verviel 
hierdoor [de afwezigheid van de jeugdleider] voor en na de lessen tot 
baldadigheden en soms tot vandalisme (lopen over de graven, 
beschadigen van klokken en spelen etc.)." In het seizoen 1987-88 
zorgt H van Soest als een van de opleiders voor een apart blaadje voor 
de jeugd op eigen rekening. Daar is het bij gebleven. Een apart blad 
voor de jeugd is voor een vereniging als DBC wellicht te hoog 
gegrepen vanwege de afhankelijkheid van enthousiaste senioren en 
door de sterk wisselende jeugdaantallen. 
 

In de jaren tachtig zijn onder anderen lid geworden: Egbert van 
Vulpen, Martijn van Koten, Dieter de Boer, Wouter van Essenberg, 
Tjeerd-Anne van der Laag, René van Vulpen, Edwin Wouters, Evert-
Jan Ouweneel, Kees Floor, Joost Halenbeek, Martijn Sluyters, Barry en 
Martin van Soest, Bastiaan Truyens, Wichert Hoekert, René 
Nieuwenhuis, Alex Schönfeld, Thomas Hufener, Thomas de Roo, 
Christiaan Wijnands, Johan Floor, Maarten Stolker, Ronald Wolthoff, 
Bertine de Roo en Marco Ruitenbeek.  
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Van 1983 tot 1985 is er een dieptepunt in de toestroom van nieuwe 
jeugdleden, in 1985 meldt zich zelfs niemand. Uit de jaren tachtig zijn 
nog steeds lid Kees Floor, René Nieuwenhuis en Johan Floor. Ronald 
Wolthoff heeft in 2005 bedankt. 
 
Edwin Wouters manifesteert zich reeds vroeg als een goede schaker, 
hetgeen blijkt uit zijn deelname aan de jaarlijkse snelschaakwedstrijd 
voor de jeugd in Hoevelaken, waar hij van de 172 deelnemers als 
tweede eindigt (seizoen 1987-88). Door de jeugdcommissie wordt dit 
jaarlijkse uitstapje naar Hoevelaken tot op de dag van vandaag met 
groot enthousiasme begeleid. Soms gaan er wel 30 schakertjes met 
hun ouders op zaterdag op pad naar Hoevelaken. 
 

 
 
Een van de vele jaargangen naar het snelschaken voor de jeugd in Hoevelaken. 

 

Vanaf 1990 zijn er veel jeugdleden bijgekomen. We noemen hier 
alleen:  
de jongere generatie van Vulpen, de familie Smit, Hendrik Aldenberg, 
de Tielemannen, enkele Vissers, Bendikt Fraters, de Heyboeren, de 
zoons van Patrick van Beelen, Willem den Hartog Jager, Bas en Joost 
den Hollander, Thijs Robijns, Dimitri Zjyrov, Sjors Verhaar, Fabius 
Polman en de broertjes Lagemaat, Scheerboom en Steenwinkel. 
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Opvallend is dat uit de jeugd van de jaren 90 en later tot op heden 
geen opzienbare doorbraken zijn voortgekomen. Manuel Smit is de 
enige jeugdspeler die inmiddels bij de top van de senioren meespeelt. 
In 1960-61 (teruggang 9 junioren naar 2 junioren) bleek het al: 
belangrijke redenen om als junior de schaakvereniging te verlaten 
zijn: het volgen van een studie elders of overbelasting wegens studie. 
 

 
 
Wat nu? ... Ron zegt dat je de stukken moet ontwikkelen. ... De loper kan niet, het 
paardje wel. .... Kan ik niet beter buiten gaan spelen? Ik weet het niet ... of .... 

 
De overgang van jeugd naar senior blijkt een grote drempel te zijn. 
Mogelijke oorzaken zijn het laat thuis komen als gevolg van de langere 
speeltijd van de senioren, de onveiligheid op straat of dat het gewoon 
niet leuk is om een moeilijk spel als schaken met ouderen te moeten 
spelen. De druk van het sociale leven van de jeugd, feestjes op school, 
een sportprogramma of andere hobby's hebben misschien een 
ontmoedigende werking. Of is de opleiding en training onvoldoende? 
Hoewel de schaakexamens een succes zijn en de meesten het 
pionnen-, toren- en koningsdiploma halen, kan het zijn dat de 
opleiding zich teveel hierop richt in plaats van op de lol van het spel of 
de ambitie de betere schaker of schaakster te willen zijn.  
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Tenslotte is er nog het schoolschaak. Jaarlijks strijden schaakteams 
van de basisscholen van de gemeente De Bilt op een woensdag- of 
zaterdagmiddag om de eerste plaats. De winnende school kreeg 
vroeger een taart en sinds 1987-88 is er een wisselbeker. Het 
schoolschaak wordt door de KNSB aangemoedigd en wordt door de 
Sportraad van de gemeente De Bilt gesubsidieerd.  
 
 

 
 
Schoolschaakkampioenschap 1988. Winnaar wordt de Laurensschool. 
 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat DBC door de jaren heen altijd een 
groot aantal jeugdleden heeft gehad en ook veel aandacht heeft 
besteed aan een goede opvang en begeleiding. In het seizoen 2001-02 
krijgt DBC van de KNSB dan ook een heel bijzondere prijs voor haar 
jeugdbeleid: de kosten van de komst van een simultaanspeler (J van 
der Wiel) naar de club worden geheel door de KNSB vergoed. Juist in 
het jaar dat DBC haar 70-jarig jubileum viert is dit wel een zeer 
gewaardeerde geste.  
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Nog een keer Hoevelaken in 2005. Helemaal rechts Ron Smit dé jeugdleider van DBC. 
 

 
Jeugd in 1991 
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De jeugd in 1999 speelt met klok. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een paar schoolschaakkampioenen: 
Boven de Montessorischool en rechts een 
team van de Groen van Prinstererschool 
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Ron Smit en de jeugd 
 
Ron Smit is al bijna 25 jaar de drijvende kracht achter de jeugdafdeling van 
DBC. Een goede reden voor een interview!  
Het interview begint goed: Ron meldt dat hij ‘niet zo denderend is met 
herinneringen’. En inderdaad antwoordt hij op veel vragen dat hij dat niet 
meer precies weet, vergeten is of er volgt een verhaal met veel "ongeveer" en 
"denk ik" erin. Gaandeweg wordt dit wel beter, hij moet blijkbaar even 
warmdraaien. Soms weet zijn vrouw ook nog gaten te vullen. 
 

De logische eerste vraag is van wie 
Ron zelf heeft leren schaken. Dat 
weet hij niet meer. Hij denkt van zijn 
opa uit Zaandam, de vader van zijn 
vader. Wel weet hij dat hij op een 
gegeven moment regelmatig 
schaakte met zijn oom, de broer van 
zijn vader. Zijn vader zelf schaakte 
niet. Ron was toen ongeveer 14 jaar. 
Hij woonde in de Tuinstraat in De Bilt 
en zo kende hij Cobus Berkelaar die 
hier ook woonde. Door deze 

Berkelaar is Ron begin 1970 lid geworden van DBC. Hij was toen 15 jaar. Vond 
hij het leuk op de club? Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij vond vooral de 
jeugdsociëteit Het Baken leuk, waar hij na het schaken naar toe ging. Die zat 
naast De Voorhof.  
 
In de tachtiger jaren is Ron een opleiding tot leraar werktuigbouwkunde gaan 
doen. In diezelfde tijd is hij zich bezig gaan houden met het begeleiden van de 
jeugd op de club. Waarschijnlijk deed hij in 1981 al wat dingen voor de jeugd, 
want volgens zijn vrouw was dat in hetzelfde jaar als waarin ze getrouwd zijn. 
Sindsdien heeft Ron een periode van zes jaar als jeugdleider in het bestuur 
van DBC gezeten en nu doet hij het voor de tweede keer. Tussendoor is hij 
altijd actief betrokken gebleven bij de jeugd, alleen was het dan dus zonder 
een formele rol vanuit het bestuur.  
 
Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken, bij de afdeling jeugd? Het gaat om 
de opleidingen, de interne en externe competitie, bijzondere avonden, het 
vriendjestoernooi, schoolschaak en af en toe toernooien bezoeken.  
Wat betreft de externe competitie delegeert Ron veel aan de ouders van de 
jeugdleden en probeert hij zo min mogelijk zelf te doen. Het regelen van 
chauffeurs en begeleiders wordt door de ouders zelf gedaan. Vroeger werden 
daar nogal eens senior DBC-leden voor ingezet, tegenwoordig zijn er gelukkig 
meer ouders actief.  
Vroeger werden er nog wel eens schaaklessen op scholen door DBC'ers 
verzorgd, maar nu gebeurt dat niet meer. De deelname aan het 
schoolschaaktoernooi neemt af. Er zijn tijden geweest dat er wel vijftien 
scholen meededen, nu zijn dat er nog maar zes of zeven.   
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DBC is gestopt met het afnemen van 
schaakexamens op de club. Volgens 
Ron levert dat veel onnodige stress 
bij kinderen op en ook is er veel 
geregel omheen. Het gaat er om dat 
kinderen plezier hebben in het 
schaken en niet dat ze een diploma 
halen. In het begin maakte Ron zelf 
lesjes uit het bekende KNSB-boek 
‘Jeugdschaak’ dat nog gericht was op 
pionnen, toren en koningsdiploma. 
Hij knipte en plakte alles op A4-tjes. 
Hij laat ons er een map van zien, die 
hij overigens nog steeds wel eens gebruikt. Eind jaren ’80, begin jaren ’90 is 
er veel veranderd in de opleiding. De stappenmethode van Van Wijgerden & 
Brunia werd ingevoerd. Hoewel het een veel gebruikte en gewaardeerde 
methode is, zijn de meningen er over verdeeld. Ron gebruikt daar naast ook 
nog steeds het lesmateriaal van het ‘ouderwetse’ pionnen-, toren- en 
koningsdiploma. Ook maakt hij gebruik van de boeken van Pa Polgar. Bij de 
opleiding helpen anderen altijd mee, zowel seniorleden als ouders. Zij 
begeleiden ieder een groepje. De jeugdleider coördineert dit en bereidt de 
zaken voor.    
Bij de interne competitie van de jeugd wordt momenteel gespeeld in groepen, 
waardoor er tijdens het jaar promoties en degradaties plaatsvinden. Het is niet 
meer te achterhalen door wie en wanneer dit is ingevoerd. Ron vindt het in 
ieder geval een goed systeem om de motivatie van kinderen te verhogen.  
 
De jeugd haakt helaas vaak af als ze naar de middelbare school gaan. Door 
andere interesses of andere sporten waarmee ze in de knel komen. Daarom 
zet Ron al jarenlang leeftijdsgenoten bij elkaar, ook al zijn ze verschillend van 
sterkte. Dit werkt wel, ze krijgen daardoor een band met elkaar en haken 
minder snel af. De sterkeren blijven overigens langer lid dan de zwakkeren. 
Het aantal meisjes blijft altijd laag. Meestal zijn het er twee of drie en als deze 
ouder worden, blijven ze vrijwel nooit. In al die jaren dat Ron betrokken is bij 
de jeugd, heeft hij één keer een duidelijk talent zien aankomen. Dit was Edwin 
Wouters; hij maakte altijd alle opgaven goed. Edwin is wel naar de senioren 
gegaan, maar zoals ook vaker gebeurt, is hij van de club gegaan toen hij 
ergens anders ging studeren.  
Het aantal jeugdleden is de laatste twee jaar wat ingezakt, evenals trouwens 
het aantal senioren. Begin 2006  zijn er 36 jeugdleden.  
Soms hoort Ron in de wandelgangen wel eens wat terug, bijvoorbeeld dat de 
sfeer bij de jeugd van DBC zo goed is en dat het er gezellig is. Ook dat de 
aanpak wordt geprezen en dat de nadruk niet teveel op ‘moeten’ ligt. Hij 
beschouwt dit als een compliment.  
 
Ron zit nu dus voor de derde keer als jeugdleider in het bestuur van DBC. Het 
is moeilijk om genoeg kader binnen een vereniging te krijgen. Eigenlijk zou er 
iemand moeten zijn die het stokje over kan nemen, in ieder geval als het gaat 
om de formele bestuursrol. Ron vindt het werken met de jeugd nog steeds erg 
leuk en dat wil hij dus ook wel blijven doen. Maar we zouden op de club meer 
kadergericht en toekomstgericht moeten denken: al in een eerder stadium 
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denken over opvolging en mensen daar enthousiast voor maken. Je kunt ze 
dan een tijdje meenemen ter voorbereiding op een nieuwe rol. Cor van 
Wijgerden en Rob Brunia hebben daar ook ideeën over en hebben op dit 
gebied trainingen gegeven. Je moet zorgen dat breder dan alleen in het 
bestuur mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en 
zeilen van de club.   
 

Ron Smit, Winnaar Schenkbeker lustrum-
tournooi 1976. Jeugdleider 1987-1992 en 
2000-heden. 

 
 
De vraag is of je zelf sterker gaat 
schaken van al dat schaaklessen 
maken en geven. Volgens Ron is dat 
niet zo. Hij is er wel anders door 
naar het spel gaan kijken. Door die 
stappenmethode herken je bepaalde 
kenmerken eerder en weet je soms 
situaties beter te doorgronden, maar 
hij kan niet zeggen dat hij er nou 
sterker van is geworden en dat hij er 
in de praktijk veel profijt van heeft. 

Hij noemt een aantal begrippen zoals een röntgenaanval en een magneet. Een 
geruststellende gedachte is dat de meeste schakers deze situaties in een partij 
wellicht wel weten uit te buiten zonder te weten hoe deze heten. 
 
Tot slot, wat is het leukste en minst leuke aan DBC? Het minst leuke vindt Ron 
dat sommige leden zo over dezelfde dingetjes kunnen blijven ‘zeuren’, 
bijvoorbeeld het interne systeem of tegen wie ze moeten spelen. En het 
leukste? Zonder aarzelen noemt hij meteen de gezelligheid. 

 
 
Een filosoof en schaken 
 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgt een filosofisch stukje van Bas 
Haring, die in zijn jeugd van 1976 tot 1983 lid is geweest van DBC. 
 
"Mijn vader zal me ooit schaken geleerd hebben. Iets anders kan ik me 
niet voorstellen, maar ik herinner het me niet. Het zou op z'n minst 
verklaren waarom ik al op mijn achtste lid van DBC werd: mijn vader 
kan dermate slecht schaken dat ik waarschijnlijk het eerste potje al 
van hem won. En dat terwijl ik zelf ook al zo slecht kan schaken – ook 
daarin lijk ik op mijn vader. 
Eén keer heb ik bovenaan gestaan. Boven de paar namen die ik me 
nog herinner: Martijn Faber, Miki Logger, Nico Pul & Eric Onwezen. Dat 
was aan het begin van het seizoen toen men, om maar een stand te 
hebben, de eindstand van het jaar daarvoor simpelweg op zijn kop 
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gezet had. Toch was ik trots. Zoals ik van schaken weinig begreep, 
begreep ik van veel dingen weinig.  
Schaken is een tragische sport. Of hij is tragisch geworden. Ooit was 
het bij uitstek de uiting van de menselijke rationaliteit. Het spel waar 
we allemaal trots op konden zijn – zelfs als we het niet konden. De 
mens mocht dan weliswaar van haar voetstuk gevallen zijn nadat 
gebleken was dat ook wij het product zijn van een biologische proces, 
wij konden wél schaken; en dat kon niemand anders. Tegenwoordig 
verkoopt Bart Smit schaakcomputertjes voor een paar euro waar ik 
zelfs in stand 1 niet meer van win. 
Het schaken tegen de computer lijkt een beetje op het schaken zoals 
ik het altijd ervaren heb. Onbegonnen werk. Al bij de beginstand wist 
ik wie er winnen zou: de tegenstander. Die kon altijd langer denken, 
beter puzzelen en zo altijd van me winnen. Uiteindelijk heb ik mij 
neergelegd bij mijn beperkte schaakkunsten, en sindsdien is het 
schaakbord voor mij geen podium meer van strijd, maar een podium 
van mooie dingen. Van creativiteit. Ook als dat ten koste gaat van het 
winnen. Want dat gaat het: met creatieve invallen win je niet. 
Om te laten zien wat ik bedoel toon ik u mijn grootste trots. Mijn 
mooiste blunder, die, als het net iets anders was geweest, ook een 
geweldige winnende zet had kunnen zijn. 
 
Ik speel met wit en sta in een beroerde positie. Met nog 20 seconden 
op de klok zie ik een prachtig offer: ik zet met mijn dame schaak op 
e1. Zwart moet mijn dame slaan en móet promoveren. Waarop ik met 
mijn toren op f3 een soort van stikmat zet. Ha ha! Maar ik vergat even 
dat zwart bij het promoveren ook voor een paard kan kiezen. Helaas. 
Ik werd in de pan gehakt. Toch blijft het een mooie zet. En dat is de 
tragiek van het schaken: op de prachtigste manieren verliezen." 
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Simultaanseances 
 
“Bobby Fischer won eens tijdens een grote simultaanwedstrijd tegen 
een huisschaker tamelijk snel de dame. Toen hij de volgende keer 
weer bij hetzelfde bord kwam, had de huisschaker de dame weer op 
het bord geplaatst. Fischer liet niets merken maar toen hij een paar 
zetten later opnieuw de dame won, nam hij geen enkel risico: hij stak 
de dame voor alle zekerheid maar in zijn broekzak.” 
 

 
Het simultaan spelen is in de jaren 
30 een goede gelegenheid om de 
nieuwe clubs onder de aandacht van 
de dorpsgenoten te brengen. Welis-
waar wordt er niet gespeeld tegen 
buitenlandse grootmeesters, maar 
een simultaan tegen regionale ma-
tadoren als o.a. Ir H van Steenis 
(meervoudig kampioen van de SGS 
en een van de oprichters van de 
Pacifistisch-Socialistische Partij), Jhr 
AE van Foreest of Mr E Spanjaard, 
zorgt voor de nodige publiciteit in 
de lokale pers en de daarbij beho-
rende ledenaanwas. Daar de vereni-
gingen pas opgericht zijn en nog 
niet beschikken over een grote hoe-
veelheid borden en spellen wordt in 
de krant aan mensen van buiten de 
vereniging gevraagd een eigen bord 
en stukken mee te brengen. 
 
 
Uit de Bilthovensche Courant van 8 juni 
1934. 

 
Maar gaan we dan op zoek naar een grootmeester, dan nemen we ook 
alleen genoegen met de beste van de besten. Op 10 mei 1941 zet een 
simultaan van ex-wereldkampioen Max Euwe het 10-jarig bestaan van 
schaakclub Bilthoven luister bij. Hij speelt aan dertig borden in Hotel 
Concordia. De toegang is gratis maar men moet wel een 
toegangskaart hebben om het evenement te kunnen bijwonen want de 
toegang is beperkt. Over de simultaan wordt uitgebreid in de Biltsche 
Courant gerapporteerd, zelfs met de weergave van één partij (G Boot) 
uit deze simultaan. 
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Uit de Biltsche Courant van 21 december 1934. Let op de merkwaardige tijdstippen ! 

 
Simultaanseances zijn in de jaren voor de fusie populair, voor zover de 
krant hierover bericht meer bij de sc Bilthoven dan bij de sc De Bilt. 
Vanaf het moment dat er serieuze fusieplannen zijn pakken de clubs 
de organisatie van een simultaan gezamenlijk aan. 
Nadat in 1967 Bouwmeester, in januari 1969 de Joegoslavische 
grootmeester Ciric, op 10 april 1970 grootmeester Donner en op 2 
april 1971 grootmeester Prins op bezoek zijn geweest, is 25 augustus 
1972 weer een bijzondere avond. Midden in de tweekamp om het 
wereldkampioenschap tussen Spasski en Fischer komt Max Euwe (de 
toenmalige voorzitter van de FIDE) over vanuit Reijkjavik voor het 
geven van een simultaan in De Bilt. 
T. de Ruiter, meervoudig kampioen van de SGS, en DBC-lid Schenk 
geven tegelijkertijd simultaanseances "in de schaduw van de oud-
wereldkampioen". 
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Burgermeester Goldberg toont zijn politieke sluwheid door de simultaan te openen door 
op zijn eigen bord voor Euwe de zet 1. a4 te doen, vervolgens om te lopen en 1. … d5 te 
riposteren, een peinzende Euwe denkt er duidelijk het zijne van. Naast burgemeester 
Goldberg, Jac Berkelaar, Frank van Rijn, Jan van Hinte, Ed Rijken en MA Schenk. 

 
Uit het verslag van de simultaanavond van Lodewijk Prins in 
Schaakpraat nr. 30 van april 1971: 
"De Simultaanseance is beide spelers [Van Bockel was met Prins 
meegekomen om het op te nemen tegen de minder sterke spelers] 
blijkbaar niet goed bekomen, want in de wedstrijd Utrecht 1 - 
Rotterdam 1 de volgende dag, verloor zowel Prins, aan het eerste bord 
van Timman als Van Bockel, aan bord 9, van Perrenet. 
Beide simultaanspelers werden vooraf door het bestuur ontvangen, 
vooral Prins had veel te vertellen. Onze voorzitter probeerde hem te 
verleiden wat alcohol tot zich te nemen, maar dat weigerde hij 
vastberaden. Hij had eens in Hongarije meegemaakt dat hij na lang 
aandringen van zijn gastheer toch een nationaal drankje nam. Toen de 
simultaanwedstrijd begon had hij 11 bellen op en zodoende verloor hij 
in korte tijd 20 partijen."  
 
In 1976 wordt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan een landelijk 
snelschaaktoernooi georganiseerd door DBC en gesponsord door de 
Nederlanden van 1870. Aan deelname aan het toernooi was de 
voorwaarde verbonden dat de winnaar een simultaan zou geven. Er 
zijn twee winnaars: F van der Vliet en J van Baarle. Op 7 mei 1976 
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geven zij inderdaad acte de présence met een zeer goed resultaat: 
Van Baarle met 89 % (Van Til is de enige die wint) en Van der Vliet  
94% (Lengkeek is hier de winnaar). 
 
Dat dames toch wel kunnen schaken, zelfs in de hoogtijdagen van 
Donner, blijkt uit de simultaanseance in het seizoen 1976-77: Cathy 
van der Mije-Nicolau scoort met 81 % niet slecht. Winnaars zijn Onno 
Kooy en Joop Lengkeek. 
 
Op 7 april 1978 vereert Hein Donner DBC met een bezoek. Diegene die 
de Volkskrant van 5 februari 1977 hebben gelezen weten wat hen te 
doen staat. Donner schrijft daarin aangaande de simultaanseance het 
volgende: “… Wilt u een kans hebben op een heel of een half punt, 
houdt dan enkele dingen scherp in het oog: 
A. Pas vooral op in de opening. Speel iets wat u kent en speel 
voorzichtig. De simultaangever zal zeer onaangenaam getroffen zijn 
wanneer hij na een zet of twintig bij uw bord nog niets bereikt heeft. 
Meestal zal hij dan remise aanbieden om van deze lastpost bevrijd te 
zijn. Sla dat af! Uw onverschrokkenheid zal hem zeer uit zijn 
evenwicht brengen. 
B. Speel vooral agressief. Vijfennegentig procent van alle slachtoffers 
in simultaanseances hebben hun verlies gewoonlijk aan eigen 
passiviteit te danken. De simultaangever heeft geen tijd om varianten 
door te rekenen, maar dat is in de verdediging meer nodig dan in de 
aanval. Ook op psychologische gronden is een agressieve aanpak van 
de simultaangever zeer doeltreffend. 
C. Vrees afruil niet. Wel speelt de simultaangever het eindspel in 
principe natuurlijk veel beter dan u, maar –alweer- in deze fase is 
rekenwerk zeer belangrijk en daar heeft hij nu juist geen tijd voor. Zo 
zouden er meer adviezen te geven zijn, maar ze komen toch eigenlijk 
allemaal op hetzelfde neer: wees niet bang! ……”  
In totaal zeven mensen hebben deze adviezen ter harte genomen, Jan 
van Hinte en Jan Adriaan Leegwater wisten de grootmeester zelfs te 
verslaan. 
Voorzitter Berkelaar spreekt tijdens deze simultaan Hein Donner nog 
even vermanend toe dat het niet de bedoeling was om de as van zijn 
sigaretten of de peuken op de nieuwe vloer van De Voorhof uit te 
drukken.  
 
Alle simultaangevers hebben het trouwens beter gedaan dan de 
Weense schaakmeester Josef Krejcik. Hij gaf in 1910 in Linz een 
simultaan aan 25 borden die hij alle verloor. 
 
In de jaren 80 en daarna wordt de belangstelling voor een simultaan 
minder. Daarbij komt dat de kosten geleidelijk aan toe nemen met de 
professionalisering van de schaaksport. In de jaren negentig zijn de 
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prijzen voor een grootmeester te hoog voor een eenvoudig evenement 
tenzij er een sponsor aan te pas komt. Kloksimultanen van tien spelers 
tegen een goede speler uit de regio of iemand van de club zelf zitten 
er nog wel in. Zo worden er door JJ van der Tuuk, E Knoppert en        
F Cuyper kloksimultanen gespeeld. Paul van der Klein daagt in 2004 
DBC 2 uit en wint deze match glansrijk. 
 
Op 30 maart 2001 ziet DBC in de Voorhof nog een keer een groot-
meester. "De grote eer hebben wij te danken aan een gewonnen 
prijsvraag georganiseerd vanuit de KNSB. Deze stelde vorig jaar de 
vraag aan de verenigingen om eens het jeugdbeleid op papier te 
zetten. Doel hiervan was natuurlijk het behoud van de jeugd voor het 
schaken. De KNSB zou op deze manier een inzicht krijgen wat de 
vereniging zoal doet tegenwoordig voor de jeugd. Als tegenprestatie 
had de KNSB toegezegd tien simultaanseances te verloten onder de 
inzenders. En daar was DBC er één van!" staat in Schaakpraat nr. 217 
van juni 2001. Het resultaat is uitzonderlijk goed, Van der Wiel scoort 
96% over 38 borden.  
 

Spelers uit DBC 1 geven regelmatig een simultaan tegen de jeugd.  
Paul van der Klein in Schaakpraat nr. 201 van maart 1997: 
"DBC I - Toekomst DBC = 30½ - 6½. 
Nu DBC I zo voortvarend van start was gegaan in de externe 
competitie leek het Ron Smit tijd voor een echte uitdaging, de jeugd 
van DBC. Afgevaardigd werden Paul (voor de vierde keer) en Edwin 
(voor de eerste keer). Dat de jeugd niet onder de indruk was van DBC 
I bleek al bij het voorstellen. Gejoel, gefluit en uitspraken als "vorig 
jaar won ik ook van jou" zette DBC I al voor de aanvang op scherp. 
Edwin en Paul zouden om de beurt een zet doen, de jeugd, bestaande 
uit 37 jongens en meisjes, mocht kiezen voor zwart of wit, de 
totaalstand werd op het demonstratiebord bijgehouden (overwinningen 
van de jeugd met naamvermelding). Edwin nam de jeugd zeer serieus 
wat inhield dat ik hem al na 2 rondjes had ingehaald (dit wil niet 
zeggen dat ik de jeugd niet serieus nam, maar ik had wat meer 
simultaanervaring). Dit verschijnsel herhaalde zich gedurende de 
avond enkele malen, evenals het remise aanbieden van de jeugdleden 
(vanaf de vijfde zet, elke ronde weer: hier moest iets tegen gevonden 
worden). Bij sommigen was het voldoende om te melden dat ze 
slechter stonden, anderen waren wat hardnekkiger en daar hielp alleen 
een mat in één om aan te geven dat je geen remise aannam. Helemaal 
bont maakten diegenen het die dachten dat er een tijdlimiet was en 
dat Edwin en ik ongeacht de stand om 8 uur wel remise wilden geven. 
De fraaiste remisetruc was echter van broer en zus Heyboer die rond 8 
uur aankondigden dat zij weg moesten en daarom vonden dat er wel 
twee remises op het conto van de jeugd konden worden geschreven. 
Toen ik, als wedstrijdleider van het bekerteam gewend aan zware 
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onderhandelingen, met het volgende wisselgeld kwam (remise voor 
zus, verlies voor broer) bleek de aftocht nog een aantal rondes te 
kunnen worden uitgesteld. Zo'n simultaan is een aaneenschakeling van 
onvoorziene gebeurtenissen. Hoewel de jeugd van te voren was 
gemeld dat ze pas mochten zetten als de simultaangever weer voor 
het bord stond, gebeurde het regelmatig dat wij bij terugkomst 
werden geconfronteerd met een analyse van acht zetten diep, waarbij 
de jeugd er om het eufemistisch uit te drukken niet op achteruit was 
gegaan (qua stelling en materiaal). Deze uiting van zelfwerkzaamheid 
werd meestal, nadat de stand weer was teruggezet, door de 
simultaanspelers beloond met een 0. Ook het feit dat de regel 
"aangeraakt is zetten" voor de simultaangever niet geldt, leverde af en 
toe grote opwinding op, bv. als bleek dat ik in eerste instantie niet zag 
dat mijn dame aangevallen stond en dus gewoon een paard aanraakte. 
Pas als de simultaanspeler bij het volgende bord staat, is zijn beurt 
volbracht. Tot die tijd mag je nog op je zet terugkomen. Voor wijlen 
Hein Donner golden op dit punt nog andere regels. Volgens de 
overlevering heeft hij het eens gepresteerd tijdens een simultaan aan 
een bord 4 zetten terug te nemen en zodoende een wat mindere 
stelling om te buigen in een comfortabele. Bij een volgend bord 
aangekomen viel mij direct op dat er iets niet klopte, maar wat? Edwin 
en ik stonden nog steeds huizenhoog gewonnen, alle dreigingen zaten 
nog in de stelling, ik had alle grote stukken nog en alles stond gedekt. 
Plots zag ik het, de rokade die ik wilde gaan uitvoeren bleek 
onmogelijk omdat mijn jeugdige tegenstander mijn koning onder tafel 
verborgen hield. Met een brede grijns werd deze weer op het bord 
neergezet (grote vraag: deze koning had bewogen, mocht  er eigenlijk 
wel gerokeerd worden?). Voor mijzelf onthield ik dat we op dit bord 
moesten winnen. Twee ronden later kwam ik bij een bord waar Edwin 
onze dame had weggegeven in zeer voordelige stand. Een vraag aan 
het jeugdlid wat de kluns (Edwin) gespeeld had waardoor wij onze 
dame verloren, leverde het antwoord op dat ik zelf wat vrijgevig met 
het materiaal was omgesprongen hetgeen iets te enthousiast door 
Patrick en Joop werd bevestigd. Snel doorlopen en hopen dat Edwin 
ergens anders ook een stuk weggaf. 
Nog geen drie minuten later de volgende verrassing: Ik had een stuk 
geofferd om de witte koning op f1 mat te zetten met Df2, gedekt door 
Pd3. Nadat Edwin inderdaad Df2 (mat) had gespeeld kwam ik bij het 
bord. Ik verwachtte de beginopstelling voor nog een partij, maar vond 
een tegenstander die braaf Kf2: speelde. Ik wilde hem er op wijzen dat 
dit niet mocht vanwege Pd3, maar dit paard bleek opeens op d4 te 
staan. Een korte reconstructie leverde alsnog een 1 voor ons op. 
Verder valt nog te melden, hoewel er niet al te veel ruchtbaarheid aan 
moet worden gegeven, dat wij er af en toe hard vanaf werden 
gecombineerd (ik trachtte te redden wat te redden viel, maar ja, 
Edwin hè). In de meeste verslagen lees je dan iets in de trant van "de 
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gelukkige winnaars waren" (alsof het toeval was), hier moet echter 
gewoon staan: de verdiende winnaars die ons overklasten waren:  
Joost Lohuis en Tijmen Tieleman! De jongens en de meisjes die remise 
wisten te spelen waren: Joris Haagen, Tim van Breukelen, Monique 
Heyboer, Wesley van Beelen, Radboud Koopmans, Nadine Smit, Justin 
Groot, Olivier Tieleman en Manuel Smit." 
 
Overzicht simultaanseances vanaf 1931 
Datum Wie Winst Rem Verlies Perc Schaakclub 

Ir H van Steenis en 
drs ST Jarig 
Jarigsma 

18 2 3 83 Bilthoven 15-06-1934  

Alternerende simultaan 
Jhr AE van Foreest 9 4 9 50 Bilthoven 14-12-1934 
De Jonkheer heeft bepaald een “off-day” en beantwoordt niet aan de 
verwachtingen. 
Ir H van Steenis 22 8 5 74 Bilthoven 08-11-1935 
JC Willekes, W Berends, Van Santen, Van der Plaats + nog iemand 
winnen) 
Mr E Spanjaard 16 2 0 94 Bilthoven 08-04-1938 
CJ Willekes en HP Goossens - de laatste als gast(!) - spelen remise. 
J Muilwijk 12 0 3 80 Bilthoven 06-10-1939 
Kloksimultaan 
GHAM Wessels     De Bilt 2012-1939 
De heer Wessels is eerste tientalspeler van Schaakclub Utrecht. 
Dr. Max Euwe 25 3 2 88 Bilthoven 10-05-1941 
Festiviteit in verband met het 10-jarig bestaan van de schaakvereniging 
Bilthoven. Wessels en Hofsommer uit Utrecht winnen. 

19-09-1946 Schouten- Zeist  3 6  De Bilt 
16-05-1950 PG de Haan 4 3 4 50 Bilthoven 

Ir H van Steenis - 
voorzitter van de 
SGS 

   56 Bilthoven 19-05-1951 

Festiviteit in verband met het 20-jarig bestaan van de schaakclub 
Bilthoven, gehouden in Concordia. Hij behaalt 13½ punten uit 24 partijen. 
Ir H van Steenis 9 0 2 88 Bilthoven 12-10-1951 
Ir van Steenis valt in voor dr. de Haan, die door een ongeval niet kan 
komen. De winnaars zijn E vd Ende en NY Vlietstra. 

22-09-1953 P Westervaarder  
M v Santen 

    De Bilt 

23-09-1955 Ir H van Steenis 21 3 2 87 Bilthoven 
Prof PG de Haan 14 1 2 85  15-09-1965 
Professor PG de Haan is een oud-lid van Schaakclub Bilthoven. 
H Bouwmeester 29 1 2 92  10-11-1967 
Hans Bouwmeester is tweede geworden in het NK van 1967. 2 gulden 
inschrijfgeld, in Heidepark. Burgemeester Fabius doet de eerste zet (f2-f4). 
Remise C Schaap, winst voor Van Agtmaal en Van Vuurde. 
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Ciric 25 8 2 83 Bilthoven en De 
Bilt. 

10-01-1969 

f 3,50 inschrijfgeld. V Rijn en Ritsema winnen, remise voor v Agtmaal, 
Boogaard, v Hinte, Rahder, Rijken, Ingrid Wage, JL Wage en R v Vuurde. 
JH Donner  
B Withuis 

28 
27 

6 
7 

0 
1 

91 
87 

DBC 10-04-1970 

Wisman is de enige die weet te winnen. 
L Prins 
Hoofdklassespeler 
H. van Bockel 

13 
19 

9 
0 

4 
0 

67 
100 

DBC 
 
 

02-04-1971 

Van Rijn, Schenk, Vroom en Weenink winnen. 
M Euwe 
T de Ruiter 
MA Schenk 

22 
17 
13 

3 
4 
1 

0 
1 
2 

94 
86 
84 

DBC 25-08-1972 

Eén grote simultaanavond, entreeprijs: leden f 2,-, niet leden f 3,- en jeugd 
tot 18 half geld. Remises tegen Euwe voor B Schippers, F van Rijn en H 
Daan. De Ruiter is kopman van BSG, 5 maal kampioen SGS 
Bouwmeester 
F. van Rijn 

21 
14 

2 
2 

2 
5 

88 
71 

DBC 24-08-1973 

Van Hinte en Knuth winnen, Vlietstra en Van der Laan bereiken remise. 
maart 1975 B vd Laan 

F v Rijn 
B v Zutphen 

8 
12 
13 

0 
1 
0 

4 
2 
2 

67 
83 
87 

DBC 

J. van Baarle 
F van der Vliet 

23 
29 

4 
2 

1 
1 

89 
94 

DBC 07-05-1976 

Deze simultaan wordt gegeven door de winnaars van het DBC – De 
Nederlanden van 1870 snelschaaktoernooi. Van Til wint van Van Baarle 
en Lengkeek wint van Fred van der Vliet. 
Cathy van der 
Mije-Nicolau 
JJ van der Tuuk 

19 
16 

4 
1 

3 
3 

81 
83 

DBC 
 
 

1976-1977 

OF Kooy, Lengkeek, Lopes Cardoso winnen van mw vd Mije, R Smit, EP 
Rijken, O vd Hoven winnen van Vd Tuuk, de open kampioen van De Bilt 
en Bilthoven. 
Donner 34 5 2 89 DBC 07-04-1978 
Van Hinte en Leegwater winnen 
Ton Timman (de 
broer van) 

23 10 4 76 DBC 09-05-1980 

Ton Timman is een hoofdklassespeler. F Kuijper, B v Maanen, E Onwezen 
en J v Raalten winnen. 
JJ van der Tuuk 9 0 3 75 DBC 21-01-1983 
Kloksimultaan tegen DBC 1. W vd Fliert, H Daan en J Meuwissen winnen. 
A v Oosten 15 1 5 74 DBC 21-09-1984 
Van Oosten is veelvoudig open kampioen van de Bilt/Bilthoven. 
F Cuijpers 
B vd Laan 

    DBC 06-02-1987 

Kloksimultaan van Cuijpers. Vd Laan speelt tegen de rest van de club. 
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E Knoppert 
MAS Nolte 

    DBC 18-03-1988 

Kloksimultaan van Knoppert, winnaar van het open snelschaak-
kampioenschap van De Bilt. Nolte speelt tegen de rest van de club 
H Böhm     DBC/sv 

Maartensdijk 
14-10-1989 

Deze simultaan wordt samen met Maartensdijk georganiseerd bij het 75-
jarig bestaan van de RABO-bank in De Bilt, in het Witte Dorpshuis. 
JA v Apeldoorn     DBC 19-04-1996 
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van DBC. Tegelijkertijd vindt er 
een koppelwedstrijd plaats. Janton v Apeldoorn is de clubkampioen. 
J van der Wiel 35 3 0 96 DBC 30-03-2001 
Remises voor R Nieuwenhuis, J Cohen en E Onwezen. 

 
 
 

 
 
Uit de Biltse en Bilthovense Courant van 10 februari 1987. Simultaangever is Ben van 
der Laan. Aan de borden zitten van voor naar achter H. vd Berg, R. Bakker, W.J. 
Wallenburg en J. Kuyper. Helaas wordt de uitslag niet vermeld.  
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Het clubblad 
 
Club·blad (het ~, ~en) 
een uit één of meer vellen, of een deel van een vel bestaand, al of niet 
op geregelde tijden verschijnend geschrift van een vereniging ter 
gezamenlijke beoefening van enige wetenschap, ontspanning of hobby  
 
Kijkend naar deze definitie uit Van Dale kunnen we stellen dat het 
clubblad van een maandelijks uitkomend zuiver informatief blaadje 
bestaande uit 3 pagina’s met voornamelijk uitslagen is uitgegroeid 
naar een 4 maal per jaar uitkomend orgaan met gemiddeld 28 pagi-
na’s aan partijen, achtergronden, combinaties en wedstrijdverslagen. 
 
Het eerste officiële clubblad van één van beide fusieverenigingen is 
van De Bilt en komt uit op 18 november 1957. Het bestaat uit één 
gestencild blad en staat onder redactie van HD de Jong. In de maan-
den er na groeit het blad aan tot twee à drie pagina’s. Onderwerpen 
zijn uitslagen, de stand van de interne competitie en de resultaten van 
het eerste tiental. Het clubblad heeft geen naam, en staat gedurende 
zijn leven bekend als het verenigingsorgaan. 
De huidige naamgeving van het clubblad danken we aan Ed Rijken. In 
nummer 85, 6 maart 1968, van het cluborgaan van sc De Bilt komt de 
rubriek Biltse Schaakpraat voor met een stukje over de 'vete' tussen 
sc De Bilt en de sc Bilthoven, die dankzij de fusieplannen verleden tijd 
is geworden. Vanaf nummer 90 wordt dit een min of meer vaste 
rubriek waarin het wel en wee van de leden van sc De Bilt wordt 
besproken. 
 
Er zijn sinds 1957, toch een periode van bijna 50 jaar, in totaal slechts 
9 redacteuren geweest. Ed Rijken is daarvan met bijna 11 jaar het 
langste actief geweest als redacteur.  
 
Periode Naam clubblad Redacteur Van Tot A4 / A5 
11-1957 t/m 07-1967 Verenigingsorgaan HD de Jong 1 78 A4 
08-1967 t/m 07-1969 Verenigingsorgaan Ed Rijken 79 102 A4 
08-1969 t/m 05-1978 Biltse Schaakpraat Ed Rijken 1 98 A4 
09-1978 t/m 08-1981 Biltse Schaakpraat Ben Jansen 99 123 A4 
11-1981 t/m 06-1987 Biltse Schaakpraat Bart Rahder 125 155 A4 / A5 
09-1987 t/m 12-1989 Biltse Schaakpraat Paul vd Klein 156 166 A4 
01-1990 t/m 06-1992 Biltse Schaakpraat Marius Aben 167 180 A4 
09-1992 t/m 06-1998 Biltse Schaakpraat Gerrit Elberse 181 206 A4 / A5 
11-1998 t/m 07-2002 Biltse Schaakpraat Rens Wijnands 207 220 A4 
11-2002 tot heden Biltse Schaakpraat Onno Kooy 221 PM A4 
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Om iets meer te weten te komen over de ontwikkelingen in de 
Schaakpraat gedurende deze 50 jaar zijn 7 van deze 9 redacteuren 
geïnterviewd. 
 
Publicist of idealist 
 
Alvorens tot een clubblad te komen zul je iemand moeten vinden die 
de stukjes wil verzamelen, anderen tot schrijven kan bewegen, de 
deadline voor het uitbrengen van het clubblad kan bewaken, ingezon-
den stukken redigeren, etcetera. Kortom, het maken van een clubblad 
begint met het vinden van de redacteur. 
Maar waarom zou iemand clubbladredacteur willen worden? Is het een 
jongensdroom die je op je vierde jaar opeens kreeg tijdens het spelen 
met de rode brandweerauto in de zandbak, intrigeren opstellen Neder-
lands je op de middelbare school al mateloos, of is het simpelweg 
zucht naar macht (als redacteur maak je tenslotte deel uit van het 
bestuur). Niets van dit alles! Eigenlijk blijken er twee soorten clubblad-
redacteurs te bestaan.  
De eerste is de trouwe stukjesschrijver die na de nodige veren ("je 
schrijft zo leuk") wordt ‘beloond’ met een promotie tot nieuwe club-
bladredacteur als de oude wegens gebrek aan inspiratie na zijn toege-
stane bestuurstijd een stapje terug doet. Voorbeelden hiervan zijn 
Rijken, Rahder, Van der Klein en in mindere mate Aben. 
De tweede is de idealist. Deze mensen zijn geen regelmatige inzenders 
van artikelen, maar zien dat de vereniging een probleem heeft en zijn 
om verschillende redenen bereid om in het gat te springen: Voor 
Elberse is het tevens een mooie gelegenheid om de wereld van de PC 
te ontdekken, Wijnands hoort Elberse klagen in het bestuur dat het in 
elkaar draaien van het clubblad veel tijd kost en denkt dat het sneller 
moet kunnen (hij komt bedrogen uit) en Kooy heeft een visie van een 
breed gedragen clubblad waarvoor van alle kanten de stukken op hem 
af zullen komen vliegen (ook hij komt bedrogen uit). 
 
Trouwe schrijver of idealist, de wijze waarop je door je voorganger in 
de val wordt gelokt is voor eenieder hetzelfde. “Het stelt eigenlijk niet 
zoveel voor dat maken van zo’n clubblad” of “Het is eigenlijk een 
kwestie van het selecteren van artikelen en tegen de tijd dat het 
clubblad uit moet komen heb je er één à twee avonden werk aan”. 
Hebben de goedgelovigen eenmaal toegehapt, hun medewerking 
toegezegd en heeft de overdracht plaatsgevonden, dan blijkt bij het 
maken van het eerste clubblad onder hun redacteurschap meteen dat 
deze voorstelling van zaken veel te rooskleurig is. Met een selectie 
maken van aangeleverde artikelen wordt bedoeld een selectie van 
door jou zelf aangeleverde artikelen (hiermee ben je verantwoordelijk 
geworden voor het zelf vullen van het grootste gedeelte van het 
clubblad), één à twee avonden op het eind blijken ettelijke avonden 
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tot 1 à 2 uur in de nacht, waarbij menigmaal een beroep moet worden 
gedaan op de hulpvaardigheid van huisgenoten voor het betere 
tikwerk. 
Maar de redacteur went langzaam aan de stress van het opleveren van 
een clubblad en in vele gevallen blijkt deze stress zo verslavend dat 
moeiteloos de gehele bestuursperiode wordt vol gemaakt. Daar waar 
dit niet het geval is blijken gezondheidsredenen (Jansen), een ruzie in 
het bestuur over het wedstrijdsysteem van Vd Laan (vd Klein) of het 
gewoonweg 'zat zijn' (Aben) de oorzaak van het vroegtijdig afbreken 
van een journalistieke carrière.  
 
 
Muzen voor de redacteur, van Vidmar tot internet  
 
Het hebben van een redacteur is noodzakelijk, maar het clubblad staat 
of valt met de inhoud. En over de inhoud en eenieders bijdrage daar-
aan lopen de meningen van redacteur en lezer nog wel eens uit elkaar.  
Met een zekere regelmaat wordt de redacteur moedeloos dat voorna-
melijk hij verantwoordelijk is voor het vullen van het blad. Op zulke 
momenten wil hij dan wel eens uit de slof schieten en zijn clubgenoten 
prikkelen hem van kopij te voorzien. De ene redacteur doet het wat 
speelser dan de andere, maar de boodschap die Rijken in Schaakpraat 
60 aan zijn lezers meegeeft laat aan duidelijkheid niets te wensen 
over: “…Ik vraag mij echter af of er in onze vereniging nog wel 
belangstelling genoeg bestaat voor een clubblad, want bijna niemand 
zendt een partijfragment in, schrijft een stukje of een verslag. [...] 
Sinds ik in Doorn woon is het blijkbaar moeilijk mij een verslag te 
geven of te sturen of een uitslag door te bellen. Met tegenzin moet ik 
nu vaststellen dat ik de vraag "Heeft een clubblad zin?” ontkennend 
moet beantwoorden. Na 7 jaar van veel tijd geven om een acceptabel 
blad samen te stellen is dit zeer teleurstellend. Op de jaarvergadering 
in september dient U een duidelijke beslissing te nemen….” 
Natuurlijk moet het clubblad blijven bestaan en beloven de leden 
beterschap. Meestal gaat het na zo’n ‘tirade’ dan een tijdje iets beter 
(de kwalificatie goed zou hier een eufemisme zijn).  
 
Maar niet alleen de redacteur richt zich tot de leden over de kwantiteit 
en kwaliteit van de inhoud, ook lezers hebben soms hierover hun 
bedenkingen. Het best wordt dit verwoord door JA Kroneman in 
Schaakpraat 114: ”… In z'n algemeenheid gesteld is er de laatste tijd 
teveel sprake van volslagen oninteressante "bladvulling". Zo is het niet 
interessant de uitslagen van de interne competitie van een aantal 
ronden in z'n geheel in het blad op te nemen. Ik maak me sterk dat 
vrijwel niemand dat leest. Van het geregeld publiceren van de Elo 
ratinglijst zal mijn inziens op den duur een funeste invloed uitgaan. 
Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat men dan, bij regelmatige 
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publicatie, om de Elo ratingpunten zal gaan schaken. Dit kan en mag 
niet de bedoeling zijn geweest van het feit dat de Elo ratinglijst nu bij 
DBC wordt gehanteerd. De berichtgeving over de tientallen functio-
neert m.i. nauwelijks. Wie zin heeft schrijft een verslagje over zijn 
tiental. De verslagen zijn zodoende vrij willekeurig en vaak vreselijk 
beknopt….” 
NB: het is maar goed dat Kroneman de eerste paar jaar van het 
clubblad niet heeft meegemaakt, want toen bestond de inhoud 
nagenoeg alleen maar uit uitslagen.  
Wat een lid van DBC dan wel in het clubblad wil terugvinden wordt het 
best verwoord door Harald Daan als hij in Schaakpraat 178 uitlegt 
waarom hij het clubblad leest: 
• informatie, feiten: uitslagen en resultaten, bestuursmededelingen, 

al die dingen die ook nodig zijn voor de geschiedschrijving van de 
club 

• ontspanning: interessante partijen, vrolijke of vrolijk geboekstaaf-
de gebeurtenissen (uit de achttal-verslagen), problemen, grappen 

• lering: goede annotaties bij partijen, theoretische beschouwingen 
naar aanleiding van partijen 

• gedachtewisseling: nieuwsgierigheid naar de mening van anderen 
(in dit geval de auteurs) over schaken of andere dingen die de club 
aangaan; hoewel een clubblad vaak eenrichtingverkeer is, kan het 
aanleiding zijn om er nog eens bij de auteur op terug te komen 

• ijdelheid: kijken of en hoe er over je geschreven wordt; of het nu 
gaat om het vastleggen van heldendaden of het aan de kaak 
stellen van wandaden, het blijft een reden om elk clubblad 
allereerst hierop snel te scannen. 

De status-quo tussen wat de redacteur van zijn clubgenoten verwacht 
(kopij!) en wat de lezer van zijn clubblad/redacteur verwacht (ver-
maakt worden zonder zelf een bijdrage te hoeven leveren!) duurt tot 
op heden voort.  
 
Het komt natuurlijk voor dat er op gezette tijden bij het naderen van 
de deadline door een writersblock bij alle leden (inclusief redacteur) 
van de vereniging niet voldoende kopij aanwezig is om een clubblad 
uit te brengen. Voor dit voorkomende probleem is de oplossing kenne-
lijk van redacteur op redacteur overgedragen, want nagenoeg alle 
redacteuren gebruiken dezelfde remedie, namelijk het bedrijven van 
plagiaat. 
De milde vorm bestaat uit het citeren van algemene artikelen uit 
clubbladen van verenigingen waartegen extern is gespeeld. Als dit nog 
niet voldoende kopij oplevert worden hardere maatregelen niet 
geschuwd en worden er regelmatig stukjes van favoriete schaak-
schrijvers voor het clubblad bewerkt: Ed Rijken citeert regelmatig uit 
Goldene Schachzeiten van Milan Vidmar, Bart Rahder bespreekt 
partijen uit het Hoogoventoernooi waar hij een trouw toeschouwer is, 
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Paul van der Klein schrijft zonder zich zorgen te maken om de copy-
rights zowat hele Schaakcuriosa van Tim Krabbé over, Rens Wijnands' 
inspiratiebron bestaat uit Chess Middlegames van Laszlo Polgar en na-
dat het world-wide-web tot onze beschikking is gekomen plaatst Onno 
Kooy overal tekeningen die niemand begrijpt, maar waarvan hij vindt 
dat ze goed bij het artikel passen. 
 
De toon van de stukken in het clubblad is zakelijk en informatief. 
Uitslagen van de interne en externe competitie alsmede partijver-
slagen vormen door de jaren heen de hoofdmoot. Hoogst zelden wordt 
er een polemiek in het clubblad gevoerd, en zeker niet door meer dan 
twee personen. Het is dan ook geen wonder dat in de bijna vijftigjarige 
bestaansgeschiedenis van het clubblad een redacteur slechts eenmaal 
censuur meent te moeten toepassen vanwege een stuk met een 
vrouwonvriendelijke inslag. In andere gevallen kan worden volstaan 
met het in overleg met de schrijver milder van toon maken van de 
tekst. Om ruzie met een beminde schrijver te voorkomen wordt diens 
spellingsvoorkeur geëerbiedigd.  
 
 
Van het betere knip- en plakwerk naar CTRL-X / CTRL-V 
 
Zo, redacteur en inhoud zijn geregeld, nu nog ‘eventjes’ het clubblad 
netjes opmaken. Weinigen zullen nu nog een idee hebben wat voor 
Sisyfusarbeid het in 1957 is om een clubblad te maken. Geen com-
puter, maar een typemachine. Niet op floppy/per e-mail aangeleverde 
teksten, maar gewoon overtikken van wat mensen met de hand 
hebben opgeschreven. Geen backspace, zelfs geen tippex nog in deze 
jaren, dus hoe eenvoudige tikfouten ongedaan te maken? Of erger 
nog, stel dat je bij het uittikken van de stand van de interne competi-
tie een naam vergeten bent, of dat er in de analyse van een partij een 
verkeerd genoteerde zet staat? Ik zie ze zwoegen en hoor ze vloeken 
als ze voor de vierde keer overnieuw beginnen met dezelfde pagina, 
de redacteuren van het eerste uur en het verbaast me dan ook niet 
dat het eerste clubblad slechts twee pagina’s telt. 
 
Ook het maken van een schaakdiagram is in die tijd een hele opgave. 
Je begint met een leeg schaakbord en een blaadje met van elk stuk 
een groot aantal afbeeldingen. Door de afbeelding van het stuk op het 
bewuste veld op het schaakbord te leggen en vervolgens met potlood 
over de afbeelding te ‘krassen’ komt de afbeelding op het schaakbord 
terecht. Dit is een arbeidsintensief werkje waarbij het U niet zal verba-
zen dat de redacteuren vanzelf een voorkeur krijgen voor diagrammen 
bij een eindspel (minder stukken). 
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Even is er ook geëxperimenteerd met diagrammen op basis van 
gestempelde stukken. Het bleek echter dat dit bij het kopiëren tot een 
zeer onduidelijk diagram leidt.  
Heb je het als redacteur dan eindelijk voor elkaar, dan rest nog het 
betere knip- en plakwerk om het juiste diagram op de juiste plaats bij 
het artikel te plaatsen en de bladnummers onder aan de pagina te 
zetten. 
 
Hoe verloopt deze ontwikkeling bij de redacteuren van onze schaak-
vereniging: 
 

Gewapend met een in dienst behaald type-
diploma en een elektrische Olivetti typemachine 
neemt Rijken de zaken van De Jong over. 
Volgens de verslagen van de ledenvergaderin-
gen draagt mevrouw Rijken ook haar steentje 
bij aan het tikwerk van het clubblad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dat het in overheidsdienst goed typen leren is, 
daar kan ook Bart Rahder over meepraten. Op 
zijn werk bij het KNMI heeft hij tienvingerig 
leren typen, eventuele fouten op zijn elektri-
sche typemachine kan hij vakkundig met tippex 
verdoezelen. Hij zorgt voor een duidelijke voor-
pagina, hetzij strak weergegeven schaakstuk-
ken, hetzij een partijstelling (door Rouke 
Bakker gemaakt). 
 

 
Paul van der Klein loodst het clubblad op 
bescheiden wijze het tijdperk van de computer 
binnen: een Tulip PC met één van de eerste 
tekstverwerkers (Wordstar) en een matrixprin-
ter. Alle kopij wordt door hem overgetikt, zodat 
hij het clubblad in één uniform lettertype kan 
uitbrengen. Als hij sommige teksten in ander 
formaat wil weergeven gebruikt hij het pro-
gramma Leprint om de lettergrootte en het let-
tertype te wijzigen, iets wat tegenwoordig stan-
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daard allemaal in MS Officeproducten zit, maar toen revolutionair was. 
De uiteindelijke opbouw van het clubblad, met diagrammen op de 
juiste plek, is vervolgens weer een kwestie van het betere knip- en 
plakwerk. 

 
Een stapje terug doet Marius Aben. Het 
clubblad wordt gemaakt op een Hermes (de 
Rolls Royce onder de typemachines), een 
operatiemesje voor het maken van de dia-
grammen, tippex, knip- en plakwerk. Hierbij is 
Marius niet bang voor wit ('ruimte voor 
aantekeningen') en heeft hij ook wel eens een 
clubblad uitgegeven met meer tekeningen dan 
tekst. Een redactioneel stapje vooruit is zijn 
idee van het redactieteam. Niet langer is de 
redacteur volledig zelf verantwoordelijk voor 
het aanleveren van kopij, ook het redactie-

team schrijft. Pas in het tijdperk van Rens Wijnands en Onno Kooy zal 
deze opzet tot volle wasdom komen. 

 
Met Gerrit Elberse gaan we weer twee 
stappen vooruit. De teksten worden ge-
maakt in Word Perfect. In het begin van 
zijn computerperiode (en zijn redacteur-
schap) raakt hij de teksten nog wel eens 
kwijt, maar thuiswonende zoons toveren 
het weer te voorschijn. De diagrammen 
komen uit het schaakpro-gramma Psion, in 
het allereerste begin plakt Gerrit de dia-

grammen in de tekst. Jan Kuyper corrigeert eventuele spelfouten met 
rode pen. NB: Gerrit is ook de man achter de rubriek C4, een soort 
redactioneel waarbij iedereen die aan het schaaknummer meewerkt 
een zet voor wit en zwart mag doen in een partij. Tevens voegt hij 
daar waar nodig een noot toe aan de ingezonden stukken. 

 
Al het bovenstaande is kinderspel vergeleken met de 
wijzigingen van Rens Wijnands. Gewapend met een 
Pentium II, MS Word voor de tekst en een gratis 
versie van Chess-Base-Light voor de diagrammen 
maakt hij een professioneel uitziend blad, inclusief 
colofon, inhoudsopgave en standaard bladlay-out, dat 
volledig digitaal (zowel tekst / diagrammen / opbouw) 
wordt opgemaakt. Vanaf nu komen er geen schaar en 
lijm meer aan te pas. 
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Onno Kooy komt in een gespreid bedje en in principe 
hoeft hij alleen voort te borduren op wat aan hem is 
overgedragen. NB: Als eerste daad vervangt hij de 
notatie met schaaksymbolen waar Rens menig uur op 
heeft gepuzzeld door de gewone notatie.  
 
 
 
 
 

 
 Gaat heen en vermenigvuldigt U? 
 
Als het clubblad tekstueel en qua vormgeving af is, moet het nog 
gereproduceerd en uitgedeeld worden. En aangezien we een Neder-
landse schaakclub zijn, mag dat reproduceren natuurlijk ook weer niet 
al te veel kosten. 
Alhoewel de hoogte van het budget voor het clubblad regelmatig 
gesprekstof vormde tijdens een ledenvergadering kunnen we zeggen 
dat het door de jaren heen voor een habbekrats is gemaakt. Van 
gemiddeld rond de 220 gulden per jaar (€ 100, periode 1969-1986), 
gaat het via 500 gulden (periode 1986-1991) naar 900 gulden 
(periode 1991-1999) om vervolgens zeer tijdelijk (1999-2001) terug 
te keren naar 300 gulden. Vanaf 2001 bedragen de kosten ongeveer 
1100 gulden per jaar, ca € 500.  
De lage kosten en de fluctuatie in deze kosten hebben we slechts aan 
één fenomeen te danken, namelijk de gulle sponsoren. Deze waren 
niet altijd op de hoogte van het feit dat zij ons sponsorden, reden om 
ze nu eens in het zonnetje te zetten.  
Wij danken het AZU (werkgever van Berkelaar en Polee) voor het 
stencilen van ons clubblad in de jaren zeventig tot ver in de jaren 80. 
Ziekenhuis Overvecht kan natuurlijk niet achter blijven en sponsort 
ons belangeloos tijdens het redacteurschap van Marius Aben (hij had 
als chef huishoudelijke dienst van dit ziekenhuis een kamer naast de 
lichtdrukkerij). De repro ten tijde van Gerrit Elberse wordt verzorgd 
door de secretaresse van de Bouwonderneming Van Oosten en Van 
Laar, zijn ex-werkgever. Ook de werkgever van Rens, Volker Stevin 
bv, financiert weleens een clubblad, maar wanneer dat wat te veel in 
de gaten dreigt te gaan lopen (juist ja, de omslag rond 2001) besluit 
Rens het toch maar bij Multicopy te laten drukken. Ook Onno levert 
het gewoon bij de Multicopy aan! 
Suggesties om de reproductiekosten in te perken door het clubblad per 
e-mail aan de leden te verzenden worden in de ledenvergadering van 
augustus 1999 niet overgenomen. Deze discussie zal in de toekomst 
zeker nog vaker worden gevoerd….Bijvoorbeeld in de ledenvergadering 
van 2005. Wie dat wil kan het clubblad nu wel per e-mail krijgen. 
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Het schaakblad kost niet alleen geld, het kan ook geld in het laatje 
brengen. In 1971 gaat het financieel met de vereniging niet zo 
voorspoedig, reden om vanaf Schaakpraat 35 advertenties in het 
clubblad op te nemen. Drijvende kracht achter deze advertenties is     
J Berkelaar. De waren van de adverteerders worden op ludieke wijze 
aangeprezen: 
“Voor een bril, kontaktlenzen of een hoorapparaat gaat U naar J. van 
Eijken, Hessenweg 186. Uit ondervinding weet ik dat U een prima ser-
vice krijgt. Als U toch op de Hessenweg bent, bij Klok kunt U alle "Doe 
het zelf" artikelen krijgen, die U wenst. U steekt de Heerenweg over en 
stapt binnen bij V. d. Kuil die een ruime sortering heeft in gouden sie-
raden, zilver, pleet, horloges en klokken. Aan de overkant is drogisterij 
Teeuw waar U niet alleen After Shave kunt kopen, ook de dames kun-
nen er terecht om hun schoonheid nog meer te verhogen. Voor een 
gezellig avondje koopt U de hartige hapjes, zoals Hollandse en Franse 
kaas, worst en nog veel meer in de gezellige winkel van Dik de Kievid. 
De borreltjes voor deze avond gaat U halen op de Planetenbaan bij 
Chez Jacqueline, die een grote voorraad van alle soorten dranken 
heeft. Wilt U een nieuwe auto kopen dan heeft Cees Hoogerdijk vast 
iets voor U en wat ook belangrijk is, de service is goed. Met deze auto 
rijdt U dan naar Utrecht waar U op twee plaatsen vlees van Toelens 
kunt kopen, op de terugweg dan even langs van Vulpen om een 
boompje uit te zoeken voor Uw tuin. Als laatste, maar niet de minste, 
kunt U voor Uw melkprodukten, bier en frisdranken altijd terecht bij  
N. Berkelaar, de broer van onze ijverige Jac. Leden, koopt dus bij onze 
adverteerders” 
In 1985 worden de advertenties weer in de ban gedaan (penningmees-
ter Daan vindt dat we onze hand niet moeten ophouden en er blijkt 
ook geen belangstelling meer te zijn van de adverteerders) om daar 
nog eenmaal in het kader van het 65-jarige jubileum (advertentie van 
de Quibus) uitgehaald te worden.  
  
Clubbladen worden over het algemeen uitgereikt tijdens de clubavond, 
de sportievere redacteuren (Rahder en Jansen) gaan de niet opgehaal-
de clubbladen op de fiets bezorgen bij de leden.  
 
Tot slot nog enkele wetenswaardigheden over het clubblad: 
• De eerste schaaktechnische uiteenzetting vinden we in nummer 16 

(29 mei 1959). Bart Rahder behandelt aan de hand van een partij 
uit de wedstrijd BSG 4 - De Bilt het Albins-tegengambiet. Bart gaat 
verschillende schaakgeneraties mee en de kerngrap van zijn artikel 
(1.d4 d5 2.c4 e5 3.de5: d4 4.e3 Lb4+ 5.Ld2 de3: 6.Lb4: ef2:+ 7. 
Ke2 fg1:P+) is ook een blijvertje, minstens vier maal treffen we die 
door de jaren heen aan in het clubblad. Een andere volhouder die 
meerdere keren terugkomt is de volgende grap: Man loopt een café 
binnen en ziet de barkeeper met zijn hond schaken. Zegt die man 
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tegen de barkeeper: “Dat is knap!”. Zegt die barkeeper: “Dat valt 
wel mee, het staat 3-1 voor mij”. 

• De eerste volledige partij (met minimaal commentaar) is Gerritse - 
Feller in nummer 59 op 4 mei 1965. Gerritse doet daarin verslag 
van de Europese Spoorwegschaakkampioenschappen in Keckse-
met, Hongarije. 

• In Schaakpraat 33, 9 augustus 1971 staat in de eerste aflevering 
van een nieuwe rubriek "Spelmomenten" van Jan van Hinte het 
eerste eigen gemaakte diagram. 

 

 
 
• Ook bij de eerste bespreking van een partij tussen twee DBC'ers 

(EP Rijken - R v Agtmaal, analyses van Van Agtmaal en Van Hinte) 
ontbreekt het diagram natuurlijk niet. 

• De nummering van de clubbladen mag gerust met een korrel zout 
worden genomen. Na de fusie in 1969 krijgt het verenigingsorgaan 
de naam Biltse Schaakpraat en volgt er tijdelijk een dubbele 
nummering. Dit gaat door tot nummer 121 (Biltse Schaakpraat 
19), daarna wordt het oude nummer niet meer meegenomen. 
Ook mist nummer 124, verschijnen de nummers 69, 175 en 190 
dubbel (het eerste nummer 175 is eigenlijk nummer 174, en 
nummer 174 moet niet worden verward met de ongenummerde 
speciale editie van juni 1991 ter gelegenheid van het twaalfde 
lustrum getiteld Biltse KLET's praat). De stukken voor de 
ledenvergadering worden ook wel eens als clubblad uitgegeven. 

• Pogingen van de enthousiaste jeugdleider Dick de Groot om in 
1985-86 tot een eigen clubblad voor de jeugd te komen, stranden. 
Het schrijven over, voor en door de jeugd is gedurende het gehele 
bestaan van het clubblad een uitdaging die wel wordt aangegaan, 
maar niet structureel kan worden verwezenlijkt. Hoewel de club op 
sommige momenten uit minstens 50% jeugdleden bestaat, zijn zij 
met maximaal 5% van de inhoud in de Biltse Schaakpraat zwaar 
ondervertegenwoordigd. 
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De Pen   
 
U kent dat gevoel wel, bang als een schaker is, dat je pen er halverwege de 
(notatie) partij mee ophoudt. Want dat overkomt je altijd als je geen 
reservepen bij je hebt. Dus zorg je er voor dat je wèl een reservepen bij je 
hebt. Ik dus ook. Altijd heb ik twee pennen bij mij. Eén pen speciaal 
meegenomen om te noteren en in mijn binnenzak van mijn jas een tweede 
pen als back-up. Een mens en zeker een schaker is op zijn hoede. 
De Magneet 1 tegen DBC 3. Een verslag van deze nederlaag zal waarschijnlijk 
niet in de Biltse Schaakpraat staan en terecht want wij met z'n achten 
moesten ons diep schamen en zeker ik. Ik speelde die avond op een constant 
niveau van ver beneden mijn egopeil en gaf op net nadat de 2e koffieronde 
door was gekomen. 
Tijdens deze zeer interessante partij voor Magneetaanhangers gaf de pen van 
mijn tegenstander, op ongeveer de helft van de partij (zet 11) de geest. Maar 
geen nood, ook mijn tegenstander had een back-up pen in de binnenzak van 
zijn colbert. Ook deze weigerde echter dienst te doen. Nu was deze heer al wat 
langer op deze wereld dan ik en zal daardoor meer schakerservaring hebben 
want ziedaar een derde pen uit zijn colbert te voorschijn gehaald. 
Het was maandag die dag en niet zulk bijster mooi weer. Een beetje winderig 
en vochtig. En waarschijnlijk lag het aan het weer maar ook deze verdomde 
het om ook maar 1 spat inkt op het notatiebiljet achter te laten. 
In dit stadium aangekomen was mijn aandacht weg van het schaken (voor 
zover hij er was) en ik stond op het punt om mijn reserve aan te bieden. Maar 
voordat ik wat kon zeggen gleden zijn handen in zijn zakken van zijn colbert. 
Toch niet zoekende naar een vierde pen? Ja hoor en gevonden ook. 
Krampachtig alsof het een kostbaar goed was hield hij het kleinood stevig vast 
en keek mij aan. Ik zag een twijfelachtige blik in zijn ogen alsof hij wist dat 
deze pen ook dienst zou weigeren. Een thriller ontwaakte op het moment dat 
nummer vier zijn eerste contact maakte met het notatie biljet. Een kras op het 
papier maar geen leesbare tekens. Nog eens proberen nu met meer kracht. 
Even dacht ik dat deze pen gewoon een pen was en dus zou schrijven maar 
ook nu weer zag ik geen inkt verschijnen op het papier. 
Mijn tegenstander legde hem bij de andere drie naast het schaakbord, en weer 
gleden zijn handen zoekend door diverse kledingstukken. Of dit is de vader 
van Hans Kazan of deze schaker is zeer bijgelovig want ook nu weer verscheen 
een pen in zijn hand. De vijfde! Waarschijnlijk zijn geluksgetal want deze deed 
het wel. 
Nu ben ik met mijn twee pennen toch aan het twijfelen geslagen. Is twee wel 
genoeg? Vijf stuks schijnt al kritiek te zijn. Tien stuks dan. Of beter nog als 
compleet team een gros meenemen als back-up. Misschien moet het bestuur 
hier maar eens over praten om een pennen voorraad bij te houden. Een 
speciale kast vol met pennen. (Geen potloden want de punt kan breken dus 
moet je weer een puntenslijper hebben maar daarvan kan het mesje bot zijn 
en dan heb je nog een probleem, en waar laat je eigenlijk het slijpsel? 
Normaal doe je dat in een asbak maar je mag nergens meer roken zodat ook 
asbakken schaars zijn geworden en op de grond gooien met alle risico's van 
dien is ook riskant.) Misschien moeten we aan de Fide voorstellen om dat hele 
noteren maar af te schaffen.  
Rens Wijnands, Biltse Schaakpraat nr. 205, april 1998. 
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Nr. 45, september 1972 
Redactie EP Rijken 

 
 

 
 
Nr. 100, oktober 1978 
Redactie B Jansen 

 
 
No. 136, november 1983 
Redacteur BAJ Rahder 
 
 
 

 
 
Nr. 158, maart 1988 
Redacteur P van der Klein 
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No. 177, december 1991 
Redacteur M Aben 
 
 

 
 
No. 200, januari 1997 
Redacteur GC Elberse 
 
 
 

 
 
Nr. 208, januari 1999 
Redactie LF Wijnands 
 
 
 

 
 
Nr. 231, april 2005 
Redactie OF Kooy 
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Elo-rating 
 
Schakers zijn gefascineerd door cijfers. In welk boek zal men zoveel 
tabellen vinden als in een jubileumboek van een schaakclub? Zo kun-
nen we nu nog steeds lezen dat in 1972-73 P Knuth topscorer was in 
het derde team van DBC.  
Toch hebben schakers een probleem. Zwemmers en hardlopers heb-
ben wereldrecords maar hoe bepaal je wie de sterkste schaker is? Hoe 
bepaal je de onderlinge rangorde? Natuurlijk kun je toernooien spelen 
maar daar is altijd het aantal deelnemers beperkt. En bij de jaarlijkse 
competitie kun je niet tegen alle clubgenoten spelen. 
Een oplossing hiervoor is alleen te vinden in een onpartijdig systeem, 
waarmee een ranglijst kan worden opgesteld. Een dergelijk systeem 
bestaat in de schaakwereld: het Elo-ratingsysteem. 
De Amerikaan prof. dr. Arpad Elo heeft een systeem ontworpen om 
schakers op grond van hun resultaten in te delen in volgorde van 
speelsterkte. Elke speler krijgt een 'Elo-getal' toegekend, ook wel 
rating genoemd. Hoe sterker de speler, hoe hoger de rating. 
Met een kansmodel heeft Elo een tabel samengesteld, waarin een 
verband wordt gelegd tussen het ratingverschil van twee spelers en de 
meest waarschijnlijke uitslag van een match tussen die twee. 
 
Ratingverschil tussen Verwachte score van 
speler A en speler B  Speler A Speler B 
 0   50 %  50 % 
 36   55 %  45 % 
 72   60 %  40 % 
 110   65 %  35 % 
 150   70 %  30 % 
 193   75 %  25 % 
 240   80 %  20 % 
 296   85 %  15 % 
 366   90 %  10 % 
 470   95 %   5 % 
 
Uit deze tabel valt bijvoorbeeld af te leiden dat bij een ratingverschil 
van 150 punten de sterkere speler een match van 10 partijen waar-
schijnlijk met 7-3 zal winnen. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat als 
een match in 7-3 eindigt, er waarschijnlijk 150 Elo-punten verschil 
tussen de spelers zit. Op dit laatste is het systeem gebaseerd. 
Hoe krijgt een speler een rating? Bij DBC worden maar weinig matches 
gespeeld, maar een rating is ook heel goed te bepalen met een aantal 
partijen tegen verschillende tegenstanders. We gaan uit van de totaal-
score van een speler, weergegeven in een percentage, het scoreper-
centage. Het principe is dat het ratingverschil tussen speler A en het 
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gemiddelde van al zijn tegenstanders volgens de tabel overeen moet 
komen met het scorepercentage van A. In de praktijk is de werkwijze 
als volgt. We nemen alle spelers die in het afgelopen jaar in de interne 
competitie hebben gespeeld. Ieder van hen krijgt een (willekeurige) 
beginrating, bijvoorbeeld 1300. Nu wordt van ieder het scoreper-
centage bepaald en het ratingverschil dat daarbij hoort. Vervolgens 
wordt van ieder de gemiddelde rating van zijn tegen-standers bepaald 
(de eerste keer is dat natuurlijk 1300). De nieuwe rating wordt nu 
gelijk aan dit gemiddelde + of - het ratingverschil dat uit de score 
berekend is. Deze procedure herhalen we net zolang totdat de getallen 
niet meer veranderen (dit is na ongeveer 15 keer het geval). 
Regelmatig moeten ratings worden aangepast aan nieuwe resultaten.  
In 1970 werd het Elo-ratingsysteem officieel bij de wereldschaakbond 
FIDE ingevoerd en in 1976 bij de Koninklijke Nederlandse schaakbond. 
De FIDE en de KNSB hebben ieder een eigen ratinglijst. Een speler kan 
dus meerdere ratings hebben, die meestal niet hetzelfde zijn omdat de 
beginratings verschillend kunnen zijn, niet alle partijen van een speler 
bij beide organisaties bekend hoeven te zijn en niet alle spelers in 
beide systemen voorkomen.  
Bij DBC wordt in 1979 de Elo-ratinglijst geïntroduceerd door H Daan 
en tot op de dag van vandaag gebruikt. Eens per jaar - aan het einde 
van het seizoen - wordt de Elo-ratinglijst gepubliceerd op grond van de 
resultaten van de laatste drie jaar; voor de jeugd wordt twee jaar 
aangehouden. Deze lijst vormt de basis voor de samenstelling van de 
vertegenwoordigende teams in het volgende seizoen. Binnen DBC 
varieert de Elo-rating van circa 1400 tot circa 2100. De sterkste 
spelers ter wereld hebben een rating van ruim 2700!  
Spelers bij DBC zullen meestal twee Elo-ratings hebben: de rating van 
DBC en die van de KNSB. De laatste wordt bepaald op basis van exter-
ne wedstrijden en toernooien waarvan de resultaten worden doorgege-
ven aan de KNSB. De resultaten in de interne competitie van DBC 
worden niet doorgegeven aan de KNSB en dus niet verwerkt in de 
KNSB-rating. Van de meeste leden van DBC is de Elo-rating van de 
KNSB slechts gebaseerd op een gering aantal partijen per jaar. Dat 
maakt de KNSB-rating onbetrouwbaar. Sinds kort is het mogelijk ook 
de resultaten van de interne competitie aan de KNSB  door te geven, 
maar de administratieve rompslomp is omvangrijk.  
 

De fascinatie van schakers voor cijfertjes wordt goed geïllustreerd door 
het feit dat de KNSB-rating van iedereen is terug te vinden op de 
wikkel van het tijdschrift van de KNSB, direct naast de adresgegevens. 
De meest gehoorde klacht is dat de KNSB-rating steeds achter loopt 
bij de werkelijkheid. Inmiddels is die zeker hoger geworden .... 
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Een probleem is het ijken van de ratings. Een vergelijking van de DBC-
ratinggetallen met die van de KNSB is alleen mogelijk op basis van 
partijuitslagen tussen DBC'ers en anderen waarvan een KNSB-rating 
beschikbaar is. Dat gebeurt in de praktijk ook: voor de Elo-rating van 
DBC tellen de wedstrijden van de externe competitie mee. Feitelijk 
zouden daarvoor de KNSB-ratings van alle tegenstanders opgezocht 
moeten worden. Omdat dat te veel werk is wordt gebruik gemaakt van 
de gemiddelde Elo-rating van de tegenstanders in de verschillende 
KNSB- en SGS-klassen.  
 
KNSB  1e klasse  2470  

2e klasse  2340  
3e klasse  2210  

SGS  Promotieklasse 2080  
1e klasse  1950  
2e klasse  1820  
3e klasse  1690  
4e klasse  1560  
 

Tevens is er een verschil tussen bord 1 t/m 8. Het bord verschil 
bedraagt 25 punten. Voorbeeld: voor de tweede klasse SGS is de Elo-
rating 1820. De Elo-rating van bord 1 wordt als volgt berekend: 1820-
1x25 = 1795, van bord 2: 1820-2x25 = 1770, enz. Logisch zou zijn 
om aan bord 1 de rating 1820 te gebruiken maar omdat teams zelden 
in hun sterkste opstelling spelen worden 25 punten afgetrokken. 
Feitelijk zou regelmatig nagegaan moeten worden of de aangenomen 
ratinggetallen van de KNSB en SGS nog ongeveer kloppen maar dat is 
recent niet meer gebeurd. In 2004 is de vierde klasse bij de SGS 
opgeheven wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de gemiddelde 
Elo-rating in de derde klasse! 
Hoe wordt een nieuwe rating berekend na een partij, voor bijvoorbeeld 
de witspeler? De formule is: nieuwe rating witspeler = oude rating 
witspeler + k maal (uitslag witspeler – verwachte uitslag witspeler). k 
is een constante. Als k hoog is zal de rating snel veranderen. Indien k 
laag is dan gaan de veranderingen langzamer. Binnen de KNSB geldt 
de afspraak dat k gelijk is aan 10 voor oude ratings hoger dan 2400 en 
30 bij oude ratings lager dan 2000. Daartussen is k gelijk aan (2600-
oude rating)/20. 
Een voorbeeld: een speler met een rating van 1700 speelt gelijk tegen 
een speler met een rating van 1500. De verwachte uitslag zou zijn 
0,76 - 0,24 (af te leiden uit de tabel hierboven, en nu uitgedrukt in 
fracties in plaats van percentages). Voor de speler met een rating van 
1700 geldt: Nieuwe rating = 1700 + 30 x ( 0,5 – 0,76 ). Zijn nieuwe 
rating wordt dus 1692,2, een verlies van 7,8 punten. De andere speler 
heeft een nieuwe rating van 1507,8. 
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Het Elo-systeem is zelfcorrigerend. Als iemand door een drukfout een 
rating heeft die 100 punten te hoog is, dan zal hij in zijn volgende 
partijen slechter presteren dan zijn rating doet vermoeden en hij zal 
teruggedrukt worden naar zijn echte speelsterkteniveau. 
 
 
Discussie mogelijk …. 
 
Schakers zijn gefascineerd door cijfertjes en dan ontstaan er ook 
discussies, bijvoorbeeld over de exacte wijze waarop een rating wordt 
bepaald. Maar binnen DBC kun je ook nog van mening verschillen over 
tal van andere zaken betreffende het berekenen van de Elo-rating: 
• Over hoeveel jaren moet de actuele rating worden bepaald (nu 

drie jaar voor senioren, twee voor junioren) 
• Moet voor het bepalen van de volgorde in de externe teams in 

plaats van onze huidige Elo-rating de KNSB-rating worden  
gebruikt of juist een DBC-rating die alleen is gebaseerd op de 
interne competitie? 

• De berekeningswijze van de KNSB-ratings en de DBC-ratings 
verschilt in de details nogal. Moet DBC zich niet aanpassen? 

• Is de DBC-rating niet te hoog of te laag ten opzichte van de KNSB-
rating? De actuele rating hangt af van de beginwaarde. In ons 
voorbeeld werd 1300 genoemd maar je kunt ook 100 of 3000 
nemen. De rating geeft alleen de onderlinge verhoudingen aan. 
Indien de DBC-rating dus stelselmatig afwijkt van de KNSB-rating 
kan worden overwogen om alle DBC-ratings met 50 of 100 punten 
te verlagen of te verhogen. Niet dat het feitelijk iets uitmaakt 
maar het ‘staat netter’ als de ratings vrijwel identiek zijn. 

• Hoe groot moet de factor k zijn? 
• Wat te doen met de gespeelde partijen tegen vertrokken of juist 

nieuwe spelers, of met de rating van spelers die slechts heel 
weinig gespeeld hebben. 

 
Deze punten waren en blijven stof voor menig stukje in de 
Schaakpraat van DBC! 
 

Uitspraak van Herman Luijendijk in Schaakpraat nr. 216, 2001: 
Voor het geval je tegen een sterkere tegenstander speelt, heb ik de 
volgende formule ontwikkeld: trek 100 punten af van de Elo-rating van 
je tegenstander ("Hij zal wel een te hoge elo-rating hebben."), tel bij 
jezelf 100 punten op ("Mijn elo-rating is tenslotte te laag."), en opeens 
blijken je kansen op 50% te liggen. 
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De volgende tabel toont de bovenste vijf spelers van de jaarlijkse 
DBC-ratinglijst omstreeks juni van het genoemde jaar. 
 

Jaartal Naam 
1979 F Kuijper B vd Laan H Daan O Kooy J v Raalten 
1980 F Kuijper B vd Laan B Schippers RJW Hofstede JA Leegwater 
1981 F Kuijper RJW Hofstede AH v Zutphen JA Leegwater B vd Laan 
1982 B vd Laan RJW Hofstede H Daan JA Leegwater O Kooy 
1983 WG vd Fliert JA Leegwater B vd Laan RJW Hofstede H Daan 
1984 WG vd Fliert JA Leegwater J Ossewaarde B vd Laan H Daan 
1985 JA Leegwater B vd Laan MAS Nolte H Daan J v Hinte 
1986 B vd Laan MAS Nolte H Daan P vd Klein J v Hinte 
1987 H Daan MAS Nolte B vd Laan O Kooy P vd Klein 
1988 B vd Laan MAS Nolte H Daan O Kooy P vd Klein 
1989 MAS Nolte B vd Laan P vd Klein O Kooy E Wouters 
1990 P vd Klein MAS Nolte B vd Laan A Kuylaars H Luijendijk 
1991 P vd Klein A Kuylaars B vd Laan MAS Nolte H Luyendijk 
1992 P vd Klein B vd Laan H Luijendijk H Daan E Wouters 
1993 P vd Klein H Luijendijk B vd Laan E Wouters L Boutens 
1994 P vd Klein B vd Laan L Boutens H Luijendijk JA v Apeldoorn 
1995 L Boutens P vd Klein B vd Laan JA v Apeldoorn E Wouters 
1996 JA v Apeldoorn P vd Klein E Wouters B vd Laan O Kooy 
1997 JA v Apeldoorn E Wouters B vd Laan P vd Klein MAS Nolte 
1998 H Luijendijk T Dam D Berkelaar KL Veldhuysen B vd Laan 
1999 H Luijendijk H Dissel KL Velthuijsen T Dam B vd Laan 
2000 H Luijendijk J vd Tuuk KL Velthuijsen P vd Klein H Dissel 
2001 J vd Tuuk P vd Klein H Luijendijk KL Veldhuysen H Dissel 
2002 J vd Tuuk JA v Apeldoorn H Luijendijk G Veltkamp P vd Klein 
2003 J vd Tuuk G Veltkamp JA v Apeldoorn T Dam L Boutens 
2004 JAvApeldoorn G Veltkamp P vd Klein T Dam B vd Laan 
2005 L Boutens JA v Apeldoorn T Dam G Veltkamp P vd Klein 
 
Omdat de naam Daan voor de oudere DBC'ers onlosmakelijk verbonden is met 
de berekening van de DBC-Elo-ratings wordt op deze plaats extra aandacht 
aan hem besteed. 

 
 
 
H Daan 
Clubkampioen 1982, voorzitter 1979-1982, penning-
meester 1982-1985 en wedstrijdleider 1990-1995. 
Redactielid lustrumboek. Werkzaam bij het KNMI, 
gemeenteraadslid PvdA-PPR 1974-1978. Overleden op 
10 april 2004 op 66-jarige leeftijd. 
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Enkele citaten uit  stukken die ter nagedachtenis van Harald zijn geschreven: 
 
Harald was gedegen, minutieus, systematisch, inventief, snel van begrip en 
kon fel opkomen voor zijn standpunten, die hij op schrift en in discussies 
uitstekend kon verwoorden en met argumenten onderbouwde. (Collega Bert 
Kamp in Weergave van juni 2004) 

Als Harald ergens lid van werd dan was dat wel overdacht en vervolgens zeer 
toegewijd. Zo vond hij ook dat als je zo lang lid van DBC was geweest als hij, 
je dat dan voor altijd bleef ook al liet je je neus niet meer zien. Voor sommi-
gen die pas sinds kort lid van de club zijn, zal zijn naam alleen bekend voor-
komen uit de discussies over de Elo-ratings. De laatste jaren was de affiniteit 
met het actieve spel op vrijdagavond verdwenen, vooral omdat hij na een 
goede partij niet kon slapen. Hij verscheen hooguit op de ledenvergadering. 
DBC bleef echter een plaats in zijn hart houden. (Uit het In Memoriam in de 
Biltse Schaakpraat nr. 228 van juni 2004) 

... hij hoefde niet zo nodig aan de weg te timmeren, was tevreden met zijn 
eigen precieze wetenschappelijke werk, met zijn spelen met getallen. Hij was 
tevreden met zijn flat in De Bilt, hij hield [...] van de systematiek van de 
vissen van de wereld, van bevolkingsdichtheden, van weersvoorspellingen, van 
zonnevlekken, van verkiezingsuitslagen, van Elo-ratings in de schaakwereld, 
en wat er ook maar zijn hang naar getallen en categorisering aansprak. (Uit de 
toespraak van zijn broer Serge tijdens de crematieplechtigheid)  
  
In de Biltse Schaakpraat nr. 116 van oktober 1980 schrijft Daan iets over zijn 
schaakervaringen in Amsterdam, waar hij in aanraking kwam met de toenmali-
ge sterke Nederlandse topspelers. 
 
HERINNERINGEN VAN EEN MIDDELMATIG CLUBSCHAKER 
 
Leeftijd en schaakprestaties 
Michael Botwinnik heeft jaren geleden eens onderzocht op welke leeftijd 
schakers hun beste prestaties leveren. Hij kwam tot de conclusie dat het 
hoogtepunt gemiddeld op 36 jaar lag. Zelf was Botwinnik al 37 toen hij in 
1948 wereldkampioen werd, maar algemeen werd hij toen al vele jaren als de 
sterkste schaker ter wereld beschouwd. Mede door de oorlogsomstandig-
heden was hij echter niet in staat dit te bevestigen. Alle andere 
wereldkampioenen waren jonger toen zij de titel voor het eerst veroverden, 
zoals blijkt uit het volgende lijstje: 
Paul Morphy 21 Michael Tal  23 Anatoli Karpow          24 
Emanuel Lasker 26 Robert Fischer 29 Wilhelm Steinitz        30 
Boris Spassky 32 Adolf Andersen 33 José R. Capablanca    33 
Tigran Petrosyan 34 Alexander Aljechin 35 Wassili Smyslow        36 
Voor schakers van mijn generatie is een uitspraak van de grote Botwinnik nog 
altijd wet. Nu ik inmiddels de leeftijd van 43 jaar heb bereikt kan ik dus rustig 
alle illusies verder laten varen, en wordt het tijd om aan memoires te gaan 
denken. Als ik u nu hiermee in Schaakpraat ga vervelen gebeurt dat overigens 
volledig onder verantwoordelijkheid van de redactie. 
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Van grootvader op kleinzoon 
Toen ik 9 jaar was leerde mijn grootvader mij de regels van het schaakspel. 
Om de een of andere reden schijnt schaken niet van vader op zoon maar 
meestal van grootvader op kleinzoon over te gaan. Verder leerde hij me de 
openingszetten van de Spaanse partij. Nog jaren later verkeerde ik in de 
mening dat deze zetten de enig juiste waren om een partij te beginnen, en dat 
bijvoorbeeld een zet als 1. d2-d4 onmiddellijk moest worden afgestraft. 
Pas een jaar of vijf later ben ik het spel op school wat serieuzer gaan beoefe-
nen, Mijn eerste succes werd geboekt toen in Deventer een simultaanseance 
voor scholieren gegeven werd door een oostelijke crack, dr. Polee, met wie ik 
later bij DBC nog menige partij gespeeld heb. Toen won ik als enige, maar de 
partij is bepaald geen pronkstuk: een miezerig valletje in een "brandhout'-stel-
ling zorgde voor de winst. 
In die tijd maakte het schaken in Nederland een opleving door als gevolg van 
het grote kandidatentoernooi in Zürich in 1953. Maar liefst 15 grootmeesters, 
waaronder Euwe, Keres, Smyslow, Reshevski, Najdorf en Petrosyan namen er 
aan deel. De kranten brachten de resultaten uitgebreid, en toen Euwe met 
twee winstpartijen begon kende het enthousiasme geen grenzen. Later hebben 
we tijdens de match Spassky-Fischer nog eens zo iets beleefd, maar toen lag 
de nadruk meer op de sensatie dan op het schaken zelf. 
 
Koffiehuisschaak 
In 1955 maakte ik in Amsterdam, waar ik geacht werd te studeren, kennis met 
het "schaakkoffiehuis". Op het Leidseplein was naast Broodje-van-Kootje een 
sober etablissement, waar de koffie 15 cent kostte, en waar verder gelegen-
heid was om te schaken, te dammen of te klaverjassen. Het koffiehuis had 
veel sterke schakers als vaste klant, van wie sommigen daar om den brode 
speelden. Ik herinner me één hoofdklasser waarmee ik ook wel af en toe een 
partijtje mocht spelen, dat echter onmiddellijk moest worden afgebroken als 
zijn broodheer (een zwakke maar kapitaalkrachtige schaker) het etablissement 
betrad. Dan werd er verder om 10, soms 25 gulden de partij gespeeld. 
Voor veel jongere schakers was dit koffiehuis een goede leerschool. Van 10 of 
20 partijtjes per dag tegen behoorlijke tegenstanders leer je meer dan van 
neuzen in de boeken. Latere topspelers als Tan, Enklaar, Hartoch en Ree 
hebben daar indertijd het nodige opgestoken. 
Een koffiehuispartij wordt zonder klok gespeeld, maar het fatsoen eist dat je 
niet meer dan 15 tot 20 seconden bedenktijd per zet gebruikt. Dacht je langer 
na, dan werden de - voortdurend commentaar leverende - toeschouwers 
onrustig, begonnen te trommelen, te zingen of onaangename toespelingen te 
maken. Wie zich regelmatig aan te lang nadenken bezondigde kreeg boven-
dien op den duur geen tegenstander meer. 
Tweemaal was ik met een partij (in feite met de slotzet) zo tevreden, dat ik 
onmiddellijk naar huis snelde om de partij te noteren. Daardoor ben ik in staat 
ze hier weer te geven. In beide gevallen heb ik de slotzet niet vermeld, om u 
ook in de gelegenheid te stellen deze in - vooruit - 30 seconden te vinden. 
 
wit: H. Daan        zwart: C. Loep (16 november 1957) 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pb1-c3 Lf8-g7 4.e2-e4 d7-d6 5.f2-f3 c7-c5 
6.d4-d5 0-07.Lc1-g5 Dd8-a5 8.Dd1-d2 a7-a6 9.h2-h4 b7-b5 10.h4-h5 Pf6xh5 
11.Lg5xe7 Tf8-e8 12.Le7xd6 b5xc4 13.Lf1xc4 Pb8-d7 14.Pg1-e2 Lc8-b7 
15.Lc4-d3 f7-f5 16.e4xf5 Da5-b6 17.f5xg6 Ta8-d8 18.g6xh7+ Kg8-h8 19.Pc3-
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e4 Ph5-f6 20.Pe4xf6 Pd7xf6 21.Ld6-f4 Lb7xd5 22.0-0-0 Ld5xa2 23.Lf4-h6 La2-
d5 24.Lh6xg7+ Kh8xg7 25.Dd2-h6+ Kg7-h8 26.Pe2-f4 Ld5-f7 27.Ld3-g6 
Td8xd1+ 28.Th1xd1 Te8-b8 29. ... ? ... zwart geeft op. 
Er zijn zoveel vraagtekens bij zetten in deze partij te plaatsen dat ik er maar 
van heb afgezien. De volgende partij is van wat betere kwaliteit. 
 
wit: K. Langeweg    zwart: H. Daan (29 november 1960) 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pb1-c3 c7-c5. In mijn uitgave van de 12 
deeltjes van Euwe wordt deze zet van een vraagteken voorzien, maar sinds 
een partij Averbach-Tal was de "Pseudo-Benoni" toen sterk in de mode. 4.d4-
d5 d7-d6 5.e2-e4 g7-g6 6.Lf1-d3 Lf8-g7 7.Pg1-e2 0-0 8.0-0 a7-a6 9.a2-a4 
Pb8-d7 10.d5xe6 f7xf6. Wit heeft kennelijk met slaan op e6 gewacht tot de 
loper op c8 geblokkeerd staat. Het is overigens de vraag of dit slaan wel zo 
effectief is. 11.f2-f4 Pd7-b6 12. a4-a5 Pb6-d7 13.f4-f5 e6xf5 14.e4xf5 d7-e5. 
De zwarte stukken komen plotseling veel actiever te staan; waarschijnlijk is 
wit te haastig geweest. 15.f5xg6 h7xg6 16.Pe2-f4 Dd8-e8 17.Pc3-d5 Lc8-g4 
18.Dd1-c2 Pf6xd5 19.Pf4xd5 Tf8xf1+ 20.Ld3xf1 De8-f7 21.Lc1-g5 Ta8-f8 
22.Lg5-e7 Tf8-e8 23.Le7xd6 ... ? ...wit geeft op. 
 
Voor degenen die geen lust hebben om de partijen na te spelen, geef ik 
hieronder nog twee problemen uit de oude doos. De eerste is een achtzet: 
wit: Ke1, Ta1, pionnen a2, a3, a4, a5, a6, a7  
zwart: Ka8 
 
Erg mooi vind ik de volgende eindspelstudie van Reti. 
wit: Kh5, pion c6 
zwart: Ka6, pionnen f6, g7, h6 
 
Op het oog een hopeloze stand voor wit; toch maakt wit (aan zet) remise. 
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Open toernooien 
 
 
De jaarlijkse derby tussen sc Bilthoven en de sc De Bilt 
 
Vanaf 1956 nodigt sc Bilthoven de 'zustervereniging' sc De Bilt uit voor 
een onderling toernooi, met de bedoeling hiervan een jaarlijks treffen 
van de leden van beide clubs te maken en de toenadering te bevorde-
ren. Sc Bilthoven stelt een wisselbeker ter beschikking. Sc De Bilt wint 
dit toernooi geregeld. De beker raakt echter 'zoek'. Uit de archieven is 
niet duidelijk wat de achtergrond is. Het kan zijn dat de beker werke-
lijk is zoek geraakt of dat men bij De Bilt gedacht heeft de prijs te mo-
gen behouden. Door het geharrewar over de zoekgeraakte wisselprijs 
en het geringe animo bij sc De Bilt gaat de derby in het seizoen 1966-
67 niet door. Maar onder de frisse wind van nieuwe voorzitters bij bei-
de schaakclubs treft men elkaar daarna weer tot aan de fusie in 1969. 
 
 
Het open schaakkampioenschap van De Bilt en Bilthoven 
 
In 1966 neemt sc Bilthoven eveneens het initiatief om jaarlijks een 
open toernooi om het kampioenschap van Bilthoven te organiseren. 
Misschien omdat in dat jaar de verhouding met sc De Bilt op een laag 
pitje stond en de jaarlijkse massakamp niet doorging. Aan het open 
schaakkampioenschap van Bilthoven kunnen ook inwoners van De Bilt, 
Bilthoven en Den Dolder meedoen. In het jaar daarop wordt sc De Bilt 
bij de organisatie betrokken. In 1967-68 en 1968-69 wordt het open 
kampioenschap De Bilt/Bilthoven gehouden, in de Voorhof (met een 
afvalsysteem: uitschakeling zodra men 1,5 of meer verliespunten 
heeft, wanneer er 3 tot 5 spelers over zijn wordt er tussen hen een 
halve competitie gespeeld). Wedstrijdleiders zijn Boogaard en Rahder. 
In 1968-69 zijn er 36 deelnemers. Er wordt gespeeld in De Voorhof 
omdat de speelzaal van sc Bilthoven in de ULO-school aan De 
Leyenseweg niet geschikt is. 
Na de fusie in 1969 wordt het open kampioenschap van De Bilt/ 
Bilthoven voortgezet door de sv De Biltse Combinatie, waarbij ook 
iedereen van buiten de gemeente kan deelnemen. Over de titel 'open 
schaakkampioenschap De Bilt/ Bilthoven' of van de gemeente De Bilt 
kan men nog discussiëren. Met de gemeentelijke herindeling per 1 
januari 2001 vallen onder de gemeente De Bilt ook de dorpskernen 
Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Boven-
dien zijn er naast DBC nog twee schaakclubs in de gemeente, De 
Magneet en de schaakclub in Westbroek. Bij de huidige organisatie van 
het open schaakkampioenschap van De Bilt en Bilthoven worden deze 
clubs niet betrokken. 
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Het toernooi speelt zich steeds af op meerdere (momenteel drie) 
avonden. In de beginjaren speelt men één partij per avond waarbij - 
zoals toen gebruikelijk - de partij ook nog kan worden afgebroken als 
aan het eind van de avond nog geen beslissing is gevallen. Na het 
afvalsysteem in de eerste jaren speelt men daarna in één groep 
volgens het Zwitserse systeem om vervolgens over te gaan op halve 
competities in een hoofdgroep en een aantal promotiegroepen. Er is 
een korte periode geweest dat kampioenen van schaakclubs uit de 
omgeving expliciet werden uitgenodigd. De spreiding van het toernooi 
over drie vrijdagen is echter voor veel potentiële deelnemers een 
belemmering. Tegenwoordig speelt men dit toernooi als een rapid 
toernooi waarbij gedurende drie avonden twee partijen per avond 
worden gespeeld. Het speeltempo is daardoor hoger en er kunnen  
meer partijen worden gespeeld. 
Een opvallende open kampioen is Arend van Oosten, lid van sc 
Utrecht, die het toernooi 12 keer op zijn naam weet te schrijven.  

 
 
 
Arend van Oosten in de 
strijd met Janton van 
Apeldoorn in 1995.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op 27 april 1972 overlijdt CCh Slop. In 1965 was hij lid geworden van 
de sc Bilthoven en na de fusie werd hij lid van DBC. In nr. 43 van de 
Biltse Schaakpraat staat over hem het volgende: 
"Iedereen kende de oude heer Slop, hij had altijd belangstelling voor 
de jeugd en wilde hen een goede schaakopvoeding geven. In de eerste 
wereldoorlog, hij was 20 jaar toen deze begon, leerde hij in militaire 
dienst schaken. Hij werd daarin een ware meester en hij was een 
gevreesde tegenstander voor de sterkste schakers in ons land. Als 
diamantbewerker heeft hij het zeer moeilijk gehad in de crisisjaren. In 
september 1936 was hij één van de oprichters van de Eerste Populaire 
Schaakschool in Amsterdam, waar men voor de contributie van 5 cent 
schaakles kreeg. In De Bilt was hij de eertse schaakkampioen van de 
gemeente De Bilt (1967)" 
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Open snelschaakkampioenschap van de De Bilt/Bilthoven 
 
Nog sneller kan het spel aflopen bij het snelschaken. Iedere speler 
krijgt vijf minuten per partij, soms 7½ minuten en als er weinig 
deelnemers zijn 10 minuten. Op één avond worden daardoor veel 
partijen gespeeld en op deze zelfde avond wordt de kampioen bekend. 
Dit open snelschaakkampioenschap wordt op de eerste vrijdagavond 
van het nieuwe jaar gespeeld, voor het eerst in 1972. De eerste 
winnaar is M. Etmans, die het toernooi in latere jaren nog vier keer zal 
winnen. Etmans is lid van sc Utrecht. Ook R. Dieks uit Amsterdam 
weet het toernooi vijf keer te winnen. Voor veel spelers is het de 
gelegenheid elkaar in het nieuwe jaar te begroeten. Het toernooi staat 
op de lijst van landelijke toernooien van de KNSB. Het aantal deelne-
mers is zeer wisselend. Soms zijn het er zelfs meer dan 100 waarbij 
men van ver buiten de provincie Utrecht komt. 
 

 
 
De hoofdgroep van het open snelschaakkampioenschap in 1993 onder het toeziend oog 
van wedstrijdleider CN de Graaf. 
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Oplossingen composities Westervaarder 
 
 
Oplossing no. 10084.  
1. Dg7. En wat zwart nu ook doet, wit geeft op de tweede zet mat. Een 
mat in drie is wat iedereen zal spelen: 1. Th4  Pxh4  2. Dxh4  Lf4  
3. Dxf4 en mat. Maar Dg7 is wel een zeer onverwachte oplossing! 
 
Oplossing no. 10307. 
1. Dg5 is afdoende. Er dreigt Dd8 en na Lxg5 volgt Lb4. 
 
Oplossing no. 10223.  
1. Lf2. Zwart heeft nu diverse mogelijkheden maar alle leiden tot mat: 
1…. Lxe4  2. Df1 enz. of 1… c2  2. De1 enz.  of 1…. Pe5  2. Dg8  Pxg8 
3. Ld5. De laatste variant is de aardigste! 
 
Oplossing no. 10355. 
1. Te6. Deze toren opent lijnen en na elke tegenzet van zwart volgt 
mat met loper, paard of dame!  
 
Oplossing no. 10192. 
1. Da3. Dreigt met De7 maar na Lxa3 volgt 2. Ld4. Andere beginzetten 
zoals Dd3 of Db5 leiden tot mat in drie zetten.  
 
Oplossing no. 10.461. 
1. Pe6. Nu dreigt mat met 2. Dd5 maar afhankelijk van de zet van 
zwart zijn er ook diverse andere matopties.  
 
Oplossing no. 10515. 
1. Lf2. Een lastig te vinden zet. Na 1…. f5 volgt 2. Da7 en bijv. 2…. 
Dxd6  3. Dc7. Alternatieven 1…. La5  2. Dd3 enz. of 1…. Ld2  2. Ld4 
Kxd6 3. Dc7. 
 
Oplossing no. 10576. 
1. Te5. Er dreigt nu De1. Ander torenzetten gaan niet omdat 1…. Db2 
dan een direct mat via De1 of Dd8 kan pareren. 
 
Oplossing no. 10528. 
1. Lc3. Er dreigt nu Pf6. Bij Ld4 heeft zwart met h3 nog enig respijt.  
 
Oplossing no. 10602. 
1. Pe6. Natuurlijk gaat wit winnen maar dit is wel de snelste methode! 
 
Oplossing no. 10553. 
1. Kb7. Deze heel verrassende zet brengt zwart in tempodwang. Elke 
zet van zwart leidt nu tot een ander mat!  
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Oplossing no. 107120. 
1. Lc5. Bij promotie op a1 volgt Dxa1 en zwart gaat mat, ongeacht de 
zet van de zwarte koning. Ook Kf4 i.p.v. promotie levert mat op.  
 
Oplossing no. 957. 
1. Db1. Er dreigt nu Db6 terwijl na Lxb1 Pb5 volgt, gevolgd door bijv. 
Pe5. Een lastige stelling! 
 
Oplossing no. 1109. 
Vaak helpt het om te bedenken hoe wit mat moet geven maar juist dat 
is hier wat lastig in te zien. Het helpt om hier eerst te constateren dat 
wit feitelijk maar heel weinig zetten heeft en dat vrijwel elke mogelijke 
zet mat ten gevolge heeft. Kunst is nu zo’n zet uit te lokken. 
1. Tb8! En nu levert Pxb8 als tegenreactie 2. Db7 op terwijl Pd8 
resulteert in 2. Txd8 (waarna wit geen zet meer heeft). 1…. Pd4 wordt 
vervolgt met 2. Dd5 en Pb4 met 2. Te8. 
 
Oplossing no. 987. 
1. Db3. Na dit dame-offer gaat zwart mat. Maar ook de dame niet 
slaan helpt zwart niet! Daar wit op meerdere manieren mat kan geven. 
 
Oplossing no. 1138. 
Ook hier loont het eerst te bedenken hoe wit mat zou kunnen geven. 
Ta1 en Pc4 liggen voor de hand. Lastiger om te zien is Lxc7 omdat het 
paard op g3 dat nog blokkeert. De oplossing: 1. De4! 
 
Oplossing no. 1087. 
De witte overmacht is groot en dat maakt zo’n 2-zet minder leuk. 
Andere oplossingen winnen immers ook wel. Maar toch, zie het maar 
eens. Na 1. Kd6 komt zwart in tempodwang. Bij elke zet van zwart 
volgt een ander mat!  
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Statistiek 
 
Kampioenen, prijswinnaars, topscorers en SGS-resultaten van sc Bilthoven en sc De Bilt 
 
 Sc Bilthoven Sc De Bilt 

Seizoen Clubkampioen Zilveren koning Topscorer 1e team 
SGS-
klasse 

Clubkampioen Topscorer SGS-
klasse 

1931-32 - - - - 
1932-33 P Müller - - - 
1933-34 P Müller - - - 

1934-35 
JD de Lind van 
Wijngaarden 

J Zwaardemaker Czn ? 4 

1935-36 ? CJ Willekes WGF v Oosten 3 
1936-37 ? JG Zwaagstra ? 3 

 

1937-38 ? CA v Beynum ? 2    
1938-39 CA v Beynum CA v Beynum ? 2   4 
1939-40 JH vd Kamer G v Berckel ? 2   3 

1940-41 WPJ Woittiez B v Oosterwijk ? 2 
CC Smeekes / CJ 
Meloen 

 2 

1941-42 PG de Haan ? ? 2    
1942-43 PG de Haan ? ? 2    
1943-44 JH vd Kamer ? ? 2    
1944-45 - - ? -    
1945-46 WPJ Woittiez Henny ? 2    
1946-47 ? ? ? 3    
1947-48 ? ? ? 2    
1948-49 PG de Haan PG de Haan ? 2    
1949-50 ? ? ? 2    
1950-51 ? ? ? 2 P Westervaarder   
1951-52 ? ? ? 3   3 
1952-53 H v Dalen JG Kramer ? - P Westervaarder?   
1953-54 ? ? ? -    
1954-55 HC Heering ? ? ?    
1955-56 JR v Beek ? ? 4    
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1956-57 NY Vlietstra ? ? 4 
P Westervaarder 
of  M v Santen 

  

1957-58 NY Vlietstra ? LA Schmidt 4 J v Hinte J v Hinte 3 

1958-59 NY Vlietstra ? DC v Kekem 4 (P) M v Santen 
HJ Schutte? 
J v Hinte? 

3 

1959-60 CA Goes ? JR v Beek 3 (2) M v Santen G Sterk 3 
1960-61 JR v Beek - CA Goes 3 (5) R Gerritse R Gerritse 3 
1961-62 GA Aben - NY Vlietstra 3 (4) R Gerritse P Westervaarder 3 
1962-63 HJ Wijers - CG Keulemans 3 R Gerritse FJ Mönch 2 
1963-64 JR v Beek - LA Schmidt 3 R Gerritse R Gerritse 2 
1964-65 ? - JJ Boogaard 3 J v Hinte J v Hinte 2 
1965-66 NY Vlietstra - REM v Vuurde 3 (P) R Gerritse R Gerritse 2 
1966-67 JR v Beek JJ Boogaard HJ Hansen 2 R Gerritse J v Hinte 2 
1967-68 JJH Dekker J ten Berge HC Bunt 2 (4) J v Hinte B Schippers 2 (P) 
1968-69 F v Rijn M Baud F v Rijn 2 (3) B Schippers B Schippers 1 (6) 
 
Bij de sc Bilthoven krijgt aanvankelijk de winnaar van de zomercompetitie de zilveren koning. De vermelding bij het seizoen 1934-35 betekent 
de zomer van 1935, voor sc Bilthoven feitelijk het volgende seizoen, want het verenigingsjaar eindigde op 31 mei. Rond 1960 wordt de zilveren 
koning uitgereikt aan de winnaar van de wintercompetitie; deze is hier vermeld onder 'clubkampioen'. Met ingang van het seizoen 1966-67 
krijgt de winnaar van de eerste groep en clubkampioen een zilveren beker waarin zijn naam wordt gegraveerd. De zilveren koning en de 
zilveren dame gaan naar de winnaars van de tweede en derde groep. Vanaf 1966-67 wordt ook een plaquette uitgereikt voor het beste resultaat 
in de SGS-competitie.  
- betekent dat er geen kampioen of prijs was.  
? betekent dat de naam niet meer te achterhalen was. 
Een open plek betekent dat er niets uit de archieven viel op te maken. 
 
In 1966 wordt het eerste open kampioenschap van Bilthoven gespeeld, daarna genoemd het bekertoernooi of open kampioenschap van De Bilt 
en Bilthoven. Winnaar is C.Ch. Slop. In 1967-68 en 1968-69 is B Schippers de open kampioen. 
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Hall of fame, kampioenen in het DBC-tijdperk: 
 
Seizoen Clubkampioen Snelschaak-

kampioen DBC 
Open kampioen 
De Bilt 

Open 
Snelschaakkampioen 
De Bilt 

Schoonheidsprijs 

1969-70 F v Rijn F v Rijn F v Rijn - - 
1970-71 F v Rijn - JRB Polee - - 
1971-72 F v Rijn - F v Rijn M Etmans - 
1972-73 F v Rijn F v Rijn B vd Laan M Etmans - 
1973-74 MA Schenk - H Knuth C Verholt - 
1974-75 MA Schenk MA Schenk B vd Laan M Etmans - 
1975-76 B vd Laan - B vd Laan JJ vd Tuuk - 
1976-77 B vd Laan JJ vd Tuuk JJ vd Tuuk JJ vd Tuuk - 
1977-78 F Kuijper B vd Laan F Kuijper M Etmans - 
1978-79 O Mensonides F Kuijper F Kuijper M Etmans - 
1979-80 JA Leegwater JA Leegwater F Kuijper P vd Weide - 
1980-81 RJW Hofstede B vd Laan A v Oosten R Dieks  - 
1981-82 H Daan D Borst A v Oosten A vd Weij - 
1982-83 JA Leegwater W van de Fliert JJ vd Tuuk P Nieuwenhuis - 
1983-84 B vd Laan JA Leegwater  A v Oosten W Bor - 
1984-85 JA Leegwater JA Leegwater D Dieks B van Galen - 
1985-86 B vd Laan P vd Klein A v Oosten E Knoppert - 
1986-87 B vd Laan P vd Klein D Dieks E Knoppert - 
1987-88 MAS Nolte B vd Laan D Dieks E Blokhuis - 
1988-89 P vd Klein P vd Klein P vd Klein R Dieks - 
1989-90 B vd Laan P vd Klein A v Oosten R Dieks - 
1990-91 E Wouters E Wouters JA Leegwater R Dieks - 
1991-92 H Luijendijk B vd Laan E Oosterom A Schwartz - 
1992-93 B vd Laan H Luijendijk A v Oosten HP vd Spek PM v Soest 
1993-94 L Boutens L Boutens A v Oosten RA Ziatdinov E Onwezen 
1994-95 JA v Apeldoorn B van der Laan A v Oosten L Boutens D Berkelaar 
1995-96 JA v Apeldoorn E Wouters A v Oosten D de Graaf B v Tooren 
1996-97 JA v Apeldoorn L Boutens A v Oosten R Dieks P vd Klein 
1997-98 H Luijendijk P vd Klein A v Oosten T de Jong LF Wijnands 
1998-99 KL Veldhuijsen D Berkelaar A v Oosten R Helgason B vd Laan 
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1999-00 KL Veldhuijsen J vd Tuuk IJ Hoekstra G Smit JAJ Faber 
2000-01 T Dam L Boutens P vd Klein JJ vd Tuuk P vd Klein 
2001-02 JA v Apeldoorn JA v Apeldoorn H Dissel JJ Janse T Dam 
2002-03 G Veltkamp P vd Klein P vd Klein P vd Hoeven JA v Apeldoorn 
2003-04 G Veltkamp P vd Klein P vd Klein X Wemmers GC Elberse 
2004-05 L Boutens L Boutens B vd Laan F Konings BAJ Rahder 
2005-06  P vd Klein H Dissel G Veltkamp  
 
- betekent dat er geen kampioenschap of schoonheidsprijs was. 
 
Clubkampioen: In 1971-72 is de winnaar van de Keijzer-competitie niet automatisch clubkampioen. Er spelen twee competitiesystemen door elkaar: Schenk, 
winnaar van de Keijzer, verliest in een match over 4 partijen van F. van Rijn, winnaar groepensysteem. In verreweg de meeste seizoenen wordt het Keizersysteem 
gehanteerd, soms in groepen, soms zonder herwaardering. Vanaf het seizoen 1990-91 tot en met het seizoen 1994-95 wordt het systeem Daan gehanteerd, waarna 
het Keizersysteem weer in ere wordt hersteld. 
 
Open Kampioenschap van De Bilt/Bilthoven: In 1974-75 en 1975-76 aan het einde van het seizoen. Sinds de ledenvergadering van 3 september 1976 start het OK 
op de eerste speelavond na de Ledenvergadering aan het begin van het schaakseizoen. In het begin van de serie wordt hetZzwitserse systeem toegepast. Maar al 
gauw stapt men over op het groepensysteem met promotie- en degradatieregeling. Zo speelt men in 1980 in groepen van 8, met zelfs een ingelaste speelavond op 
dinsdag. Vanaf 2000-01 wordt het toernooi ingrijpend gewijzigd door van het normale tempo over te gaan op rapid. 
 
Open Snelschaakkampioenschap van De Bilt komt voor de eerste maal aan de orde in de Ledenvergadering van 17 september 1971, voorgesteld door F van Rijn en 
ondersteund door de voorzitter. In ieder geval tot 1980 in één groep gespeeld, daarna in groepen. Datum is altijd in januari en vanaf 1976 altijd de eerste vrijdag van 
het nieuwe jaar.  
 
Snelschaakkampioen DBC: In de jaarvergadering van september 1975 wordt ter nagedachtenis aan MA Schenk op voorstel van B van der Laan een beker ter 
beschikking gesteld voor de best geëindigde DBC'er in het open snelschaaktoernooi van De Bilt en Bilthoven. In 1976 wordt de beker voor het eerst uitgereikt aan R 
Smit bij het nationale snelschaaktoernooi ter gelegenheid van het negende lustrum van DBC waarvan Schenk de initiatiefnemer is geweest. Vervolgens wordt de 
beker in 1977 aan OF Kooy en in 1978 aan F Kuijper uitgereikt bij het traditionele snelschaaktoernooi na nieuwjaar. Aangezien deze uitreiking niet begrepen wordt 
door deelnemers aan het toernooi die geen lid zijn van DBC, wordt daarna besloten de beker uit te reiken aan de winnaar van de besloten clubsnelschaakavond van 
DBC voorafgaande aan de SGS snelschaakkampioenschappen, voor het eerst in het seizoen 1978-79.  
 
Schoonheidsprijs: Het seizoen 1992-1993 is het begin van de reeks. 
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Jeugdkampioenen en topscorers in de SGS-competitie voor jeugdteams 
  
Seizoen Jeugdkampioen Beste resultaat in de jeugd zes-, vijf- en viertallen Open kampioen 
1969-70 - H v Oordt ? ? - 
1970-71 - ? ? ? J Weenink 
1971-72 - J Weenink OF Kooy O Mensonides H Polee 

1972-73 J Weenink J Lengkeek 
S Alberda  
E Kooy 

W vd Meer J Weenink 

1973-74 RC Vos J Lengkeek (?) - - J Lengkeek 
1974-75 NM Pul AGE Pul - - RC Vos 
1975-76 F v Vliet F v Vliet - - F v Vliet 
1976-77 L Koetsier F v Vliet L Koetsier - NM Pul 
1977-78 MW Faber OG vd Hoven GJ Rijksen A Rikkert de Koe OG vd Hoven 
1978-79 B Rietveld B Rietveld K Verkuil O Logger B Rietveld 
1979-80 A v Heeringen W vd Akker M Visser - L Oei 
1980-81 P vd Klein J Meuwissen A Onwezen Niet uitgereikt MW Faber 
1981-82 P vd Klein E Versnel B Faber - MW Faber 
1982-83 E v Vulpen LF Wijnands - - M v Koten 
1983-84 R Niezing JJ Rijkels Niet uitgereikt - W v Essenberg 
1984-85 R v Vulpen T vd Laag - - E Wouters 
1985-86 R v Vulpen Niet uitgereikt - - R v Vulpen 
1986-87 R v Vulpen ? - - R v Vulpen 

1987-88 J Halenbeek 
B v Soest 
R v Vulpen 

M v Soest - R v Vulpen 

1988-89 T Hufener R v Vulpen 
M Vroom 
M Sluyters 

A Schönfeld J Halenbeek 

1989-90 T Hufener R v Vulpen B v Soest B Truijens T Hufener 
1990-91 C Wijnands B v Soest B Truijens T Hufener J Floor 
1991-92 C Wijnands E Sluiters B v Vulpen J Lindenbergh B v Vulpen 
1992-93 JW Borleffs J Floor B v Vulpen R Wolthoff B v Vulpn 
1993-94 B v Vulpen B v Vulpen M Smit D Smit B v Vulpen 
1994-95 M Smit B v Vulpen T Tieleman - P Heijboer 
1995-96 P Heijboer M Stolker P Heijboer - P Heijboer 
1996-97 M Smit M Stolker P Heijboer - P Heijboer 
1997-98 T Tieleman M Stolker T Tieleman - T Tieleman 



 169 

1998-99 W v Beelen T Tieleman W v Beelen - P Heijboer 
1999-00 W v Beelen M Heijboer J Tieleman - B Fraters 
2000-01 J Tieleman J den Hollander D Zjyrov - S Verhaar 

2001-02 D Zjyrov J Tieleman 
D Zjyrov 
T Robijns 
R Visser 

N Wijenberg D Zjyrov 

2002-03 D Zjyrov 
T Robijns 
J den Hollander 

J Scheerboom F Polman T Robijns 

2003-04 T Robijns T Robijns G v Beelen E Deneer J Scheerboom 
2004-05 R Vink B Steenwinkel F Polman A vd Lagemaat N Wijenberg 
 
In het begin van de zeventiger jaren bestaan de jeugdteams uit zestallen, daarna uit vijftallen en nog later vanaf het  
seizoen 1988-89 uit viertallen. De teams spelen over de jaren in wisselende categorieën, meestal in de B en C  
categorie. In het seizoen 1978-79 is er ook een A-vijftal, waarvoor geen best resultaat wordt vastgesteld evenals  
voor een tweede vijftal in de C-categorie in het seizoen 1983-84.
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Beste resultaat van DBC'ers in de SGS- en KNSB-competitie 
 
 Beste resultaat 
Seizoen 1ste team 2de team 3de team 4de team 5de team 
1969-70 JRB Polee BAJ Rahder L Kooy J Weenink - 
1970-71 F v Rijn  JJ Boogaard J Weenink BP Klomp H Alberda 
1971-72 F v Rijn G Alberda H v Oordt H Overmars - 
1972-73 B vd Laan H Alberda P Knuth AM Stam OF de Jonge 
1973-74 H Polee T Erich G Molenaar R Smit - 
1974-75 AH v Zutphen O Kooy E Kooy - - 
1975-76 FW Metselaar JWA Festen AM Stam - - 
1976-77 B vd Laan R Smit CA Vroom - - 
1977-78 F. Kuijper WH vd Geer D Borst - - 

1978-79 
H Daan &  
D Berkelaar 

WJ v Til O vd Hoven J Berkelaar - 

1979-80 JA Leegwater D Borst CN de Graaf J de Ridder R Bakker 

1980-81 B vd Laan CN de Graaf M Penning CA Vroom 
JJ v Ginkel &  
J Fokker 

1981-82 B vd Laan 
GA Aben & 
M Penning 

J Fokker JA Kroneman - 

1982-83 W vd Fliert B Rietveld J Kuyper J Meuwissen - 
1983-84 JA Leegwater B Jansen M v Koten - - 

1984-85 JA Leegwater 
J v Hinte & 
B Jansen 

- - - 

1985-86 P vd Klein 
H v Soest &  
JAJ Faber 

D de Groot - - 

1986-87 H Luijendijk R Smit MGN Aben J Berkelaar - 

1987-88 B vd Laan 
E Onwezen &  
BAJ Rahder 

H v Soest &  
MGN Aben 

PM v Soest - 

1988-89 J v Hinte B Jansen WJ Wallenburg CA Vroom - 
1989-90 B vd Laan E Onwezen L Boutens P v Beelen - 

1990-91 H Luijendijk 
L Boutens &  
R Smit 

AKG Reurslag C Floor - 

1991-92 H Luijendijk H v Soest WH vd Geer E v Vulpen JAJ Faber 
1992-93 L Boutens J v Hinte JAJ Faber LF Wijnands - 
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1993-94 
B vd Laan &  
JA v Apeldoorn 

B v Maanen H v Duyl B Truijens - 

1994-95 H v Soest DJ v Speybroeck R Smit CA Vroom - 
1995-96 E Wouters MW Faber J v Hinte C Kronenburg - 
1996-97 B vd Laan DJ v Speybroeck B Truyens M Copijn - 

1997-98 KL Veldhuijsen R Smit 
H v Soest &  
LF Wijnands 

C Kronenburg - 

1998-99 KL Veldhuijsen D Berkelaar H v Soest 
J v Hinte &  
GC Elberse 

C Kronenburg 

1999-00 P vd Klein R Smit 
B v Tooren &  
LF Wijnands 

M Smit A Houtgast 

2000-01 JA v Apeldoorn M Smit MW Faber BAJ Rahder O Visser 

2001-02 
JJ vd Tuuk & 
JA v Apeldoorn 

R v Drie LF Wijnands J Floor T Tieleman 

2002-03 T Dam B v Maanen J Floor W v Beelen J Tieleman 

2003-04 P vd klein R Smit J Cohen PBC Doesburg 
C Floor 
F Steenwinkel 

2004-05 JA v Apeldoorn J Cohen JAJ Faber T Robijns - 
 
In het seizoen 1972-73 heeft DBC 6 teams. Het beste resultaat wordt in DBC 6 behaald door T Erich.  
In 1969-70 wordt aan JRB Polee de Vlietstra-plaquette uitgereikt op grond van percentage (5 uit 5 = 100%), 
terwijl F v Rijn en MA Schenk beiden met 6 uit 7 een beter resultaat in punten voor het team boeken. 
In 1970-71 halen F van Rijn en H Daan het beste resultaat, de eerste echter aan een hoger bord zodat zijn naam 
op Vlietsra-plaquette wordt gegraveerd. Het beste resultaat is dat wat in de notulen en jaarverslagen zo genoemd  
wordt. In latere jaren betekent dit de meeste punten die door iemand worden behaald voor zijn team met inbegrip  
van reglementair toegekende punten. 
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Teamprestaties in de SGS- en KNSB-competitie en Elo-rating eerste bordspeler DBC 1 
 

 DBC 1 DBC 2 DBC 3 DBC 4 DBC 5 
1ste bord speler 

DBC 1 

DBC-Elo 
1ste bord 

speler 
seizoen klasse plaats klasse plaats klasse plaats klasse plaats klasse plaats   
1969-70 1 4 2 2 4 3 4 1P - - B Schippers - 
1970-71 1 P 2 4 3 4 4 5 4 7 F v Rijn - 
1971-72 O 3 2 6 3 6 4 3   JRB Polee - 
1972-73 O 2 2 3 3 ? 4 ?P 4 ? F v Rijn - 
1973-74 O 7 2 4 3 10D 3 9 - - F v Rijn - 
1974-75 O 4 2 3 3 7 - - - - B vd Laan - 
1975-76 O 9 2 8 3 3 - - - - B vd Laan - 
1976-77 O 8 2 5 3 8 - - - - FW Metselaar - 
1977-78 O 9D 2 8 3 8 - - - - B vd Laan - 
1978-79 1 1P 2 2 3 8 4 6 - - F Kuijper 1932 
1979-80 O 4 2 2 3 1P 4 ? 4 3 F Kuijper 1950 
1980-81 O 7 2 2 2 2 4 1P 4 ? F Kuijper 1925 
1981-82 O 6 2 3 2 9D 3 10D - - F Kuijper 1912 
1982-83 O 6 2 3 3 10D 4 6 - - B vd Laan 2043 
1983-84 O 10D 2 ? 4 ? - - - - W vd Fliert 1997 
1984-85 1 6 2 5 - - - - - - JA Leegwater 2002 
1985-86 1 7 2 8 4 5 - - - - B vd Laan 1980 
1986-87 1 3 2 4 4 2 4 7 - - B vd Laan 1964 
1987-88 1 4 2 4 4 1P 4 2 - - H Daan 1979 
1988-89 1 3 2 4 3 8 4 3 - - B vd Laan 1987 
1989-90 1 1P 2 7 3 3 4 3 - - P vd Klein 2033 
1990-91 O 8D 2 3 3 9D 4 3 - - P vd Klein 2081 
1991-92 1 1P 2 4 4 3 4 4 4 5 P vd Klein 2075 
1992-93 O 3 2 4 4 1P 4 2 - - P vd Klein 2073 
1993-94 O 2 2 3 3 1P 4 6 - - P vd Klein 2039 
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1994-95 O 9D 2 6 2 4 4 2 - - L Boutens 2037 
1995-96 1 7 2 7 2 7 4 4 - - JA v Apeldoorn 2017 
1996-97 1 2P 2 4 2 5 4 4 - - JA v Apeldoorn 2039 
1997-98 O 2P 2 1P 2 6 4 1P - - H Luijendijk 2073 
1998-99 knsb3 3 1 2 2 6 3 2P 4 1P H Luijendijk 2080 
1999-00 knsb3 8 1 6 2 2 2 7 3 4 H Luijendijk 2092 
2000-01 knsb3 3 1 5 2 2 2 8 3 10D JJ vd Tuuk 2182 
2001-02 knsb3 3 1 5 2 3 2 10D 4 6 JJ vd Tuuk 2222 
2002-03 knsb3 5 1 9D 2 7 3 4 4 3 JJ vd Tuuk 2217 
2003-04 knsb3 7 2 3 2 5 3 4 3 9 JA v Apeldoorn 2138 
2004-05 knsb3 8 2 3 2 6 3 8 - - L Boutens 2132 
2005-06 knsb3            

 
klasse = SGS-klasse waarin het team speelt. O = Overgangsklasse. knsb3 = KNSB 3e klasse. 
plaats = Bereikte plaats. P = promotie, D = degradatie. 
Vanaf 1988 wordt met achttallen gespeeld in plaats van tientallen. 
Vanaf 1989 wordt de arbitrage van afgebroken partijen afgeschaft. Op de avond zelf moet er versneld worden uitgespeeld. 
In 1972-73 speelt DBC 6 in de vierde klasse met onbekend resultaat. 
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SGS-snelschaakkampioenschappen voor clubteams 
 
seizoen DBC 1 topscorer DBC 2  topscorer 
1969-70 promotiegroep B Schippers   
1970-71 kampioensgroep MA Schenk eerste klasse H Polee 

CA Vroom 
1971-72 kampioensgroep F v Rijn - - 
1972-73 kampioensgroep    
1973-74 overgangsklasse Weenink - - 
1974-75 kampioensgroep  - - 
1975-76 ? ? ? ? 
1976-77 overgangsklasse F v Rijn eerste klasse ? 
1977-78 overgangsklasse F Metselaar tweede klasse ? 
1978-79 ? OF Kooy ? F Metselaar 
1979-80 ? ? ? ? 
1980-81 promotiegroep JA Leegwater - - 
1981-82 kampioensgroep ? ? ? 
1982-83 promotiegroep ? ? ? 
1983-84 kampioensgroep HW vd Fliert 

JA Leegwater 
- - 

1984-85 promotiegroep J Meuwissen - - 
1985-86 promotiegroep B vd Laan ? ? 
1986-87 promotieklasse OF Kooy - - 
1987-88 promotieklasse P vd Klein derde klasse H v Soest 
1988-89 promotieklasse D Berkelaar derde klasse H v Soest 
1989-90 promotieklasse J Meuwissen tweede klasse ? 
1990-91 kampioensgroep OF Kooy 1 na laagste klasse ? 
1991-92 promotiegroep  laagste klasse  
1992-93   laagste klasse E v Vulpen 
1993-94   1 na laagste klasse  
1994-95     
1995-96     
1996-97 promotiegroep E Wouters 

B vd Laan 
2e klasse D Berkelaar 

1997-98 kampioensgroep H Luijendijk 1e klasse E Onwezen 
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1998-99   1e klasse R Nieuwenhuis 
1999-00 kampioensgroep JA v Apeldoorn 1e klasse B v Maanen 
2000-01 promotiegroep H Dissel (10 uit 10) 1e klasse O Kooy 

DJ v Speybroeck 
2001-02 kampioensgroep H Luijendijk 1e klasse W Hoekert 
2002-03 promotiegroep D Berkelaar 

DJ v Speybroeck 
promotiegroep E Onwezen 

2003-04 promotiegroep L Boutens 1e klasse P Doesburg 
2004-05 kampioensgroep L Boutens 1e klasse B v Maanen 
2005-06 kampioensgroep B v Maanen 1e klasse R Nieuwenhuis 
2006-07 promotiegroep  1e klasse  
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Bekerresultaten 
 
Zowel de SGS als de KNSB kennen een zogenaamde bekerwedstrijd voor teams van vier spelers. Een vereniging kan voor beide 
bekerwedstrijden inschrijven met een team. Alleen winnars gaan naar de volgende ronde. De kampioen van de SGS-beker- 
competitie speelt tegen de winnaars van de andere onderbonden. 
In 1992-93 doet DBC voor het eerst mee aan de bekerwedstrijden. Hieronder staat welke ronde het team heeft gehaald.  
 
1992-93 1e ronde 
1993-94 3e ronde 
1994-95 1e ronde 
1995-96 2e ronde 
1996-97 3e ronde 
1997-98 Finale  
1998-99 ? 
1999-00 ? 
2000-01 1e ronde 
2001-02 1e ronde 
2002-03 2e ronde 
2003-04 3e ronde 
2004-05 1e ronde 
2005-06 1e ronde 
 
Met de promotie naar de KNSB in 1998-99 mag DBC ook landelijk meedoen aan de bekerwedstrijden georganiseerd door de KNSB.  
Behaalde ronde in  
1998-99 ? 
1999-00 ? 
2000-01 1e ronde 
2001-02 voorronde 
2002-03 voorronde 
2003-04 voorronde 
2004-05 voorronde 
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Schoolschaken 
 
Jaarlijks treden een aantal scholen uit de gemeente tegen elkaar aan.  
In 1984 neemt DBC de organisatie voor het eerst op zich.  
In deze lijst de winnaars. 
 
1984-85 Groen van Prinstererschool 
1985-86 Groen van Prinstererschool 
1986-87 Groen van Prinstererschool 
1987-88 Groen van Prinstererschool 
1988-89 Laurensschool 
1989-90 Groen van Prinstererschool 
1990-91 Montessorischool 
1991-92 Julianaschool 
1992-93 Buys Ballotschool 
1993-94 ? 
1994-95 ? 
1995-96 Montessorischool 
1996-97 Montessorischool 
1997-98 Groen van Prinstererschool 
1998-99 Groen van Prinstererschool 
1999-00 ? 
2000-01 Buys Ballotschool 
2001-02 Montessorischool 
2002-03 Montessorischool  
2003-04 Michaelschool 
2004-05 Michaelschool 
2005-06 Uitgesteld. 
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Bestuurders, clublokaal en ledenaantal van de sc Bilthoven, opgericht 1 mei 1931 als Bilthovensche Christelijke Schaakclub (naamswijziging volgens de statuten 
van 1 juni 1934 en de ledenvergadering van januari 1935, waarin het artikel betreffende de christelijke grondslag wordt geschrapt). 

Seizoen Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Materiaalcom-
missaris 

Algemeen 
Adjunct 

Wedstrijdleider Clublokaal 
Aan-
tal 
lden 

1931-32 H de Jong S vd Zee H Nienhuis HP Goossens C Kemp ? Aan huis 
Hotel de Leyen 

10 

1932-33 H de Jong S vd Zee H Nienhuis HP Goossens C Kemp ? Hotel de Leyen 16 
1933-34 H Nienhuis H de Jong CJ Vleeschhouwer EMA Bos C Kemp ? Concordia 

Hotel Brands 
18 

1934-35 H Nienhuis SS Anema CJ Vleeschhouwer EMA Bos H de Jong ? Hotel Brands 28 
1935-36 H Nienhuis SS Anema CJ Vleeschhouwer EMA Bos H de Jong SS Anema Hotel Brands 34 
1936-37 H Nienhuis 

SS Anema 
FTJ Consemulder JG Zwaagstra CJ Willekes H de Jong 

CJ Willekes 
? Hotel Brands 

31 

1937-38 SS Anema FTJ Consemulder JG Zwaagstra CJ Willekes JC Willekes JC Willekes Hotel Brands 14 
1938-39 CJ Willekes FTJ Consemulder JG Zwaagstra SS Anema JC Willekes ? Hotel Brands 27 
1939-40 CJ Willekes FTJ Consemulder JG Zwaagstra HJA Melief JC Willekes ? Hotel Brands 22 
1940-41 CA v Beynum HJA Melief J de Vries mw O Keyser J Zwaardemaker ? Hotel Brands 

Concordia 
24 

1941-42 CA v Beynum HJA Melief 
LH Berdenis 

J de Vries mw O Keyser J Zwaardemaker J Zwaardemaker Concordia 
17 

1942-43 CA v Beynum LH Berdenis 
HJA Melief 

J de Vries mw O Keyser LH Berdenis 
HJA Melief 

LH Berdenis Concordia 
27 

1943-44 CA v Beynum LH Berdenis  J de Vries mw O Keyser Henny LH Berdenis De Zilvervos 24 
1944-45 CA v Beynum WPJ Woittiez J de Vries mw O Keyser Henny ? Aan huis 25 
1945-46 CA v Beynum WPJ Woittiez 

LH Berdenis  
J de Vries LH Berdenis 

WPJ Woittiez 
Henny WPJ Woittiez Pr. Hendriklaan  

38 

1946-47 CA v Beynum LH Berdenis J de Vries PG de Haan ? PG de Haan Hotel Brands 28 
1947-48 PG de Haan LH Berdenis 

CG de Koning 
G Boot CG de Koning 

LH Berdenis 
? J de Vries Concordia 

22 

1948-49 PG de Haan CG de Koning G Boot H v Dalen JH vd Kamer J de Vries Concordia 22 
1949-50 PG de Haan CG de Koning ? J de Vries JH vd Kamer J de Vries De Schouw 21 
1950-51 MCJ Caderius 

        van Veen 
CG de Koning 
J de Groot 

CG de Koning CJ van Soest CJ Willekes CJ v Soest Concordia 
17 

1951-52 CJ v Soest J de Groot A van Hennik EJ Wever CJ Willekes CJ v Soest Concordia 14 
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1952-53 CJ v Soest A v Hennik ? ? ? CJ v Soest Concordia 16 
1953-54 CJ v Soest A v Hennik ? ? ? CA v Beynum Concordia 12 
1954-55 CJ v Soest A v Hennik ? ? ? ? Inventum 18 
1955-56 HC Heering J de Groot AW Wenting ? ? A v Hennik Inventum 20 
1956-57 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting EC v Bommel ? A v Hennik Inventum 21 
1957-58 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting ? ? A v Hennik Inventum 16 
1958-59 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting ? ? A v Hennik Inventum 17 
1959-60 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting ? DC v Kekem A v Hennik Inventum 25 
1960-61 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting ? DC v Kekem A v Hennik Inventum 20 
1961-62 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting ? A v Hennik ? Inventum 19 
1962-63 JR v Beek HJ Wijers AW Wenting JJ Boogaard A v Hennik ? Leyenseweg 19 
1963-64 JR v Beek AA de Hoogh AW Wenting JJ Boogaard A v Hennik A v Hennik Leyenseweg 26 
1964-65 JR v Beek AA de Hoogh AW Wenting JJ Boogaard A v Hennik A v Hennik Leyenseweg 25 
1965-66 JR v Beek AA de Hoogh AW Wenting JJ Boogaard A v Hennik JJ Boogaard Leyenseweg 23 
1966-67 JR v Beek AA de Hoogh B vd Hoeven A v Hennik JJ Boogaard JJ Boogaard Leyenseweg 19 
1967-68 JL Wage AA de Hoogh HJ Hansen A v Hennik JJ Boogaard JJ Boogaard Leyenseweg 30 
1968-69 JL Wage R. van Agtmaal HJ Hansen A v Hennik JJ Boogaard JJ Boogaard Leyenseweg 35 
 
LH Berdenis = LH Berdenis v Berlekom 
De wedstrijdleider wordt buiten het bestuur om benoemd. Soms is het een bestuurslid, soms niet. Dit geldt zowel voor sc Bilthoven als voor sc De Bilt. 
Ledentallen zijn gegeven voor de winter. Deze wintercijfers hebben betrekking op iedereen die in het seizoen (tussen 1 nov en 1 mei) lid is geweest. 
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Bestuurders, clublokaal en ledenaantal van de sc De Bilt, opgericht 15 december 1937 
 

Seizoen Voorzitter Secretaris Penningmeester lid lid Wedstrijdleider Clublokaal 
Aantal 
leden 

1937-38 GC Smeekes S vd Brink JM v Dijk    Hotel Nas 22 
1938-39 GC Smeekes G v Eck 

AM Arendsen 
  M v Santen  Hotel Nas 

20 

1939-40 GC Smeekes AM Arendsen   M v Santen  Oude Gem huis 15 
1940-41 GC Smeekes AM Arendsen   M v Santen  Oude Gem huis 15 
1941-42 GC Smeekes AM Arendsen   M v Santen   11 
1942-43        12 
1943-44        12 
1944-45      M v Santen Aan huis 12 
1945-46       Herv Centrum 12 
1946-47       Herv Centrum 17 
1947-48       Herv Centrum 13 
1948-49  CJ Meloen    JM v Duijnen  Herv Centrum 22 
1949-50       Herv Centrum 18 
1950-51 M v Santen CJ Meloen H Meulink JM v Dijk P Westervaarder JM v Duijnen  Herv Centrum 27 
1951-52 M v Santen CJ Meloen H Meulink JM v Dijk P Westervaarder JM v Duijnen  Herv Centrum 20 
1952-53       Herv Centrum 16 
1953-54       Herv Centrum 16 
1954-55       Herv Centrum 20 
1955-56       Herv Centrum 20 
1956-57 CJ Meloen HE v Tol 

CJJ Galekop 
J v Hinte  H v Dijk 

HE v Tol 
P Westervaarder Herv Centrum 

22 

1957-58 CJ Meloen CJJ Galekop J v Hinte HD de Jong P Westervaarder HB Toes Hotel Nas 23 
1958-59 CJ Meloen CJJ Galekop J v Hinte HD de Jong P Westervaarder P Westervaarder 

en AL Westbroek 
Hotel Nas 

26 

1959-60 CJ Meloen CJJ Galekop J v Hinte HD de Jong G Sterk BAJ Rahder Hotel Nas 25 
1960-61 CJ Meloen CJJ Galekop J v Hinte HD de Jong G Sterk LH Berdenis v B Hotel Nas 26 
1961-62 CJ Meloen CJJ Galekop LH Berdenis v B HD de Jong HJ Schutte BAJ Rahder Hotel Nas 

Ver. Gebouw 
25 

1962-63 CJ Meloen CJJ Galekop LH Berdenis v B HD de Jong HJ Schutte FJ Mönch Ver. Gebouw 28 
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1963-64 CJ Meloen CJJ Galekop M vd Oudenrijn HD de Jong HJ Schutte P Westervaarder Ver. Gebouw 
De Voorhof 

26 

1964-65 CJ Meloen CJJ Galekop M vd Oudenrijn HD de Jong HJ Schutte HWF Otto De Voorhof 28 
1965-66 CJ Meloen CJJ Galekop M vd Oudenrijn HD de Jong HJ Schutte BAJ Rahder De Voorhof 26 
1966-67 CJ Meloen BAJ Rahder M vd Oudenrijn HD de Jong HJ Schutte R Gerritse De Voorhof 27 
1967-68 HWF Otto BAJ Rahder M vd Oudenrijn EP Rijken HJ Schutte CJ Wisman De Voorhof 28 
1968-69 HWF Otto EP Rijken J v Hinte R Gerritse BAJ Rahder CJ Wisman De Voorhof 24 
 
Voorzitter CJ Meloen vervult tevens de functie van extern wedstrijdleider, later geassisteerd door HD de Jong. 
HD de Jong is van 1957 tot 1967 redacteur van het cluborgaan, waarna EP Rijken het van hem overneemt.
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Bestuurders van de schaakvereniging De Biltse Combinatie (DBC), opgericht 19 september 1969 als fusievereniging van sc Bilthoven en sc De Bilt 
 
Seizoen Voorzitter Secretaris Penningmeester Materiaal- 

commissaris 
Wedstrijdleider 
intern 

Wedstrijdleider 
extern  

Redacteur Jeugdleider 

1969-70 HWF Otto G Alberda HJ Hansen JL Wage 
BAJ Rahder 
W vd Geer 

R v Agtmaal EP Rijken - 

1970-71 HWF Otto G Alberda HJ Hansen BAJ Rahder R v Agtmaal R v Agtmaal EP Rijken - 
1971-72 JRB Polee G Alberda J v Hinte J Berkelaar J Weenink R v Agtmaal EP Rijken - 
1972-73 JRB Polee G Alberda J v Hinte J Berkelaar CA Vroom J Weenink EP Rijken J Berkelaar 
1973-74 JRB Polee G Alberda J v Hinte J Berkelaar CA Vroom J Weenink EP Rijken J Berkelaar 
1974-75 J Berkelaar JPvHarselaar J v Hinte J Berkelaar JAJ Faber MA Schenk EP Rijken CA Vroom 
1975-76 J Berkelaar FW Metselaar J v Hinte CA Vroom JAJ Faber JAJ Faber EP Rijken BAJ Rahder 
1976-77 J Berkelaar FW Metselaar J v Hinte CA Vroom JAJ Faber JAJ Faber EP Rijken BAJ Rahder 
1977-78 J Berkelaar FW Metselaar FJ Wildenburg CA Vroom JAJ Faber JAJ Faber EP Rijken BAJ Rahder 
1978-79 J Berkelaar FW Metselaar CA Vroom H v Soest JAJ Faber JAJ Faber B Jansen B vd Laan 
1979-80 H Daan FW Metselaar CA Vroom H v Soest CN de Graaf JAJ Faber B Jansen B vd Laan 
1980-81 H Daan FW Metselaar JC v Houwelingen H v Soest CN de Graaf CN de Graaf B Jansen B vd Laan 
1981-82 H Daan MGN Aben JC v Houwelingen J Kuyper CN de Graaf H Daan BAJ Rahder O Kooy 
1982-83 JC v Houwelingen MGN Aben H Daan J Kuyper CN de Graaf H Daan BAJ Rahder O Kooy 
1983-84 JC v Houwelingen MGN Aben H Daan J Kuyper CN de Graaf JA Leegwater BAJ Rahder O Kooy 
1984-85 JC v Houwelingen J v Hinte H Daan J Kuyper CN de Graaf JA Leegwater BAJ Rahder JA Leegwater 
1985-86 MGN Aben J v Hinte R Bakker J Kuyper JAJ Faber JAJ Faber BAJ Rahder D de Groot 
1986-87 MGN Aben J v Hinte R Bakker J Kuyper JAJ Faber JAJ Faber BAJ Rahder D de Groot 
1987-88 JAJ Faber J v Hinte R Bakker E Onwezen B vd Laan JAJ Faber P vd Klein R Smit 
1988-89 JAJ Faber J v Hinte R Bakker E Onwezen B vd Laan JAJ Faber P vd Klein R Smit 
1989-90 JAJ Faber J v Hinte R Bakker E Onwezen O Kooy JAJ Faber MGN Aben R Smit 
1990-91 CN de Graaf MW Faber R Bakker E Onwezen H Daan JAJ Faber * MGN Aben R Smit 
1991-92 CN de Graaf MW Faber C Floor E Onwezen H Daan JAJ Faber * MGN Aben R Smit 
1992-93 CN de Graaf MW Faber C Floor E Onwezen H Daan JAJ Faber * GC Elberse B v Maanen 
1993-94 CN de Graaf MW Faber C Floor JAJ Faber H Daan JAJ Faber GC Elberse B v Maanen 
1994-95 CN de Graaf MW Faber E Wouters JAJ Faber H Daan JAJ Faber GC Elberse B v Maanen 
1995-96 CN de Graaf MW Faber E Wouters JAJ Faber LF Wijnands JAJ Faber GC Elberse C Floor 
1996-97 B v Maanen DJ v Speybroeck E Wouters PM v Soest LF Wijnands JAJ Faber GC Elberse C Floor 
1997-98 B v Maanen DJ v Speybroeck E Wouters PM v Soest LF Wijnands H Luijendijk * GC Elberse C Floor 
1998-99 B v Maanen DJ v Speybroeck B v Tooren PM v Soest KL Veldhuijsen H Luijendijk * LF Wijnands C Floor 
1999-00 B v Maanen DJ v Speybroeck B v Tooren PM v Soest KL Veldhuijsen H Luijendijk * LF Wijnands C Floor 
2000-01 B v Maanen DJ v Speybroeck B v Tooren E Onwezen L Boutens H Luijendijk * LF Wijnands R Smit 
2001-02 B v Maanen DJ v Speybroeck B v Tooren E Onwezen JAJ Faber * H Luijendijk * LF Wijnands * R Smit 
2002-03 B v Tooren A Houtgast J Cohen E Onwezen JAJ Faber * D Berkelaar O Kooy R Smit 
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2003-04 B v Tooren A Houtgast J Cohen E Onwezen DJ v Speybroeck * D Berkelaar O Kooy R Smit 
2004-05 B v Maanen PBC Doesburg J Cohen E Onwezen DJ v Speybroeck * D Berkelaar O Kooy R Smit 
2005-06 B v Maanen PBC Doesburg J Cohen E Onwezen DJ v Speybroeck * D Berkelaar O Kooy R Smit 
 
 
Het speellokaal van DBC is altijd De Voorhof geweest.  
De speelavond is altijd de vrijdagavond geweest. 
In verband met de fusie treedt in 1969 Waage in het nieuwe bestuur op als materiaalcommissaris. J Berkelaar wordt toegevoegd als lid. 
* De functionaris maakt geen deel uit van het bestuur. 
 
 
Ledenaantallen en contributie (senioren/jeugd) van de Schaakvereniging De Biltse Combinatie van 1969 tot 2006 
 
DBC             
seizoen 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
aantal leden 60 72 68 77 99 71 65 62 68 73 108 103 
contributie 36 42/ 30 50 / 30 50 / 30 55 / 33 60 / 33 60 / 33 70 / 40 75 / 45 78 / 48 84 / 54 88 / 58 
             
seizoen 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 
aantal leden 99 99 103 79 64 68 71 82 76 87 96 100 
contributie 92 / 62 98 / 68 98 / 68 98 / 68 98 / 68 110 / 80 110 / 80 110 / 80 110 / 80 110 / 80 110 / 80 125 / 95 
             
seizoen 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
aantal leden 90 86 88 89 93 92 94 96 77 91 106 100 
contributie 125 / 95 150 / 110 150 / 110 150 / 110  150 / 110 150 / 110 165 / 120 165 /120 165 / 120 € 75 / 55 € 75 / 55 € 75 / 55 
             
seizoen 2005-06            
aantal leden 78            
contributie € 100 / 75            
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                   De senioten van de club bij het lustrum in 2001 
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