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Rotterdamse Schaakbond
Willem Platje, Secretaris
Acaciastraat 33
3319 VA Dordrecht
Tel: 078-6215797
Mail: secretaris@r-s-b.nl

Dordrecht, 19 augustus 2015

L.S.,
De agenda voor de 172e Algemene Vergadering van 9 september 2015 luidt als volgt:
1. Opening
2. Notulen van de 171e Algemene Vergadering van 13 mei 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
a. KNSB-nieuwsbrief augustus 2015 *
4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur:
a. verslag van de voorzitter
b. verslag van de secretaris
c. verslag en jaarrekening van de penningmeester **
d. verslag van de competitieleider
e. verslag van de wedstrijdleider a.i.
f. verslag van de jeugdleider
g. verslag van het bestuurslid verenigingszaken
5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Status nieuwe website RSB
8. Vaststelling competitie-indeling
9. Inrichting en reglement viertallencompetitie #
10. Loting voor de RSB-beker
11. Rondvraag
12. Sluiting
*
**
#

1 bijlage
2 bijlagen
bijlagen worden na ontvangst nagezonden of alsnog opgenomen in de vergaderstukken

Volgens Artikel 10 2e lid van de Statuten kunnen verenigingen en individuele leden uiterlijk
tot twee weken voor de dag van de Algemene Vergadering aanvullende agendapunten indienen. Deze moeten voorzien zijn van een toelichting.
W. D. Platje
Secretaris RSB
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1. Opening
Opening van de 172ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala.
2. Notulen van de 171ste Algemene Vergadering van 13 mei 2015
Notulen van de 171e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op woensdag
13 mei 2015 te Capelle aan den IJssel
Aanwezigheid:
Uit de presentielijst blijkt de aanwezigheid door afvaardigingen van de verenigingen:
Capelse S.V. (R. Trimp), Dordrecht (A. van Grootheest), Erasmus (F. van Zutphen), Chess
Club Fianchetto (P. Sodderland), Het Houten Paard (R. Bosch), J.S.V. Kralingen (R.
Neumeijer, tevens voor SV Onésimus), Krimpen aan den IJssel (R. Moerkerken), Maassluis
(P. Blok), Messemaker 1847 (A. van der Leij), Onésimus (R. Neumeijer), Overschie (J.
Doornheim), De Pionier (S. de Jonge-Spiering), RSR Ivoren Toren (P. Dekker), Ridderkerk
(J. van den Berg), Shah Mata (R. de Lange), Sliedrecht (P. van den Bergh) , Spijkenisse (S.
van der Beek), Waddinxveense SV (L. Bloem, H. van Woudenberg), De Willige Dame (C.
Paans), De IJssel (G. van der Wouden, A. van den Berg), IJsselmonde (R. Bongers, S.
Brabers) en Zwijndrecht (K. van ’t Hoff).
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van de volgende verenigingen:
Charlois Europoort, Klim-Op, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oostflakkee, De
Penning, SO Rotterdam en De Zwarte Pion. Het KNSB-bestuur meldde de verhindering van
de heer J. Stomphorst. De heer F. G. Maas (Erelid) heeft eveneens bericht van verhindering
gestuurd.
Afwezig zonder bericht van verhindering zijn de volgende verenigingen:
3-Torens, Ashtapada, Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht, Hoeksche Waard, HZP Schiedam,
Ontspanning, Papendrecht/Alblasserdam en Rokado.
Verder waren aanwezig A. Ayala (voorzitter RSB), P. de Weerd (penningmeester RSB), A.
Rutten (competitieleider RSB), W. Platje (secretaris RSB), E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken RSB), M. Degeling (lid van verdienste) en A. Scheel (lid van verdienste, webmaster en fotograaf).
1. Opening
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
2. Notulen van de 170e Algemene Vergadering van de RSB van 10 september 2014
Opmerkingen: In de kop boven deze notulen staat als datum 10 september 2015. Dat moet
vanzelfsprekend 10 september 2014 zijn. In de notulen zelf is de datum wel juist. Bij punt 11
van de notulen staat abusievelijk de tekst: De competitieleider de heer A. de Rutten … Dit
moet zijn: De competitieleider de heer A. Rutten … De notulen worden verder ongewijzigd
vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
•
•
•

De secretaris meldt welke verenigingen en personen hem bericht van verhindering
voor deze vergadering hebben gestuurd.
Als opvolger van diplomaconsul J. van Genderen wordt de heer B. Hartog aan de
vergadering voorgesteld.
Het bestuur heeft van schaakvereniging Ontspanning te Ouddorp de mededeling ontvangen dat die vereniging inmiddels te klein geworden is om aan de RSB-competitie
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•

•

te kunnen deelnemen. Per 31 juli 2015 heeft de vereniging haar lidmaatschap van de
RSB/KNSB opgezegd.
De voorzitter meldt, dat het Grand-Prixtoernooi succesvol verlopen is en feliciteert
Charlois Europoort met het kampioenschap en Pathena Rotterdam met de handhaving in de meesterklasse van de KNSB. Tevens meldt hij dat de RSB het inmiddels
succesvol verlopen NK-jeugd A, B en C financieel heeft gesteund met een bijdrage
van € 2000.
De voorzitter deelt de vergadering daarna de namen mede van hen, die ons de afgelopen periode ontvielen, waarna een minuut stilte gehouden wordt.

3.a. KNSB-nieuwsbrief februari 2015
Over de KNSB-nieuwsbrief van februari 2015 zijn geen vragen of opmerkingen.
3.b. Toekomst RSB-website
De heer Ab Scheel heeft besloten na 14 jaar te stoppen als webmaster van de RSB-website
en vindt dat dit een goed moment is om de website om te vormen tot een site, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren zonder voor plaatsing afhankelijk te zijn van één webmaster. Hij noemt de website “Schaaksite.nl”, gemaakt door Kees Schrijvers, als voorbeeld van
een website, waarop iedereen zijn berichten en artikelen kwijt kan. Ook de website van Pathena, door Tu Tran, is een goed voorbeeld. Op de oude voet verder gaan zou betekenen,
dat een vervanger gezocht moet worden, die er net als Ab met plezier zo’n 20 uur per week
in zou moeten steken. Er zijn veel meer mogelijkheden, die benut kunnen worden. De website zou ongelimiteerd ruimte kunnen bieden om de websites van verenigingen onder te brengen. Die worden, zo is zijn ervaring, vaak heel enthousiast opgezet, maar momenteel schat
hij in, dat maar 50% van die websites aktueel gehouden wordt. Je biedt dus een platform
voor alle verenigingen, waar men gemakkelijker zijn eigen artikelen op kan plaatsen.
De site kan dagelijks voorzien in bijvoorbeeld nieuws, verslagen, resultaten en een dagpuzzel. Ook algemene zaken als bestuursleden en functionarissen, routekaarten, clubbladen en
vergaderstukken kunnen hun plaats vinden.
Momenteel zijn er zo’n 600 hits per dag en de site wordt ook veel gebruikt om door te linken
naar andere sites. Ab beschikt over het hele archief vanaf 2006, waarin je naar hartelust zou
kunnen zoeken naar informatie. Ook noemt hij nog het project “Yes to Chess”, waar leerlingen van basisscholen schaken kunnen leren en spelen als een van de vele mogelijkheden,
die het gebruik van internet biedt. Desgevraagd antwoordt Ab op de vraag of hij nog wel foto’s blijft maken bevestigend, wat hem applaus van de vergadering oplevert. Hij herneemt
zijn betoog door te stellen dat er echter wel budget voor moeten worden vrijgemaakt om een
professionele site te bouwen.
De heer van Zutphen (Erasmus) wijst erop, dat als Ab er over een half jaar mee stopt het
instellen van een werkgroep geen optie is. Zo’n traject duurt doorgaans langer dan een half
jaar. Het overzetten van een archief komt hem als niet urgent voor. Als je een nieuw, toekomstbestendig model wenst à la “Schaaksite.nl” waar men artikelen en dergelijke zelf op
kan plaatsen, dan moet de knoop nu worden doorgehakt. Op korte termijn moeten er mensen aan het werk. De heer Degeling (Lid van verdienste) merkt op, dat er momenteel in de
begroting geen stelpost voor het bouwen van een nieuwe website is opgenomen en dat het
zonder inzicht in de te verwachten kosten voor de vergadering toch moeilijk is om zomaar ja
te zeggen tegen het starten van de ontwikkeling van een nieuwe website. Penningmeester
de Weerd geeft hierop aan, dat er naast de vaste uitgaven van de RSB wel een post bijzondere uitgaven voorhanden is. De RSB is zeker niet armlastig en kan uit die reserves eenmalige uitgaven doen. Bij “fatsoenlijke” bedragen kan dat. Maar ook hij kan, desgevraagd door
de heer van Zutphen, niet aangeven welk bedrag hij als maximum ziet. De heer Degeling
stelt, dat de vergadering op korte termijn zal moeten weten wat de kosten zullen zijn en stelt
voor de heer Kees Schrijvers van “Schaaksite.nl” hierover te raadplegen. De heer de Weerd:
“Als duidelijk is wat het kost, zou de achterban hierover per e-mail kunnen worden geïnformeerd en geraadpleegd.”
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Uit de vergadering komt verder van de heer van der Wouden (De IJssel) nog de suggestie
om via een advertentie op de site te informeren of er niet toch een “tweede Ab Scheel” onder
de leden te vinden is. Ook wordt er voorgesteld te informeren bij de andere regionale bonden.
Het bestuur zal op zeer korte termijn hierover beslissen en erop terug komen.
4. Begroting 2015-2016 en contributievoorstel RSB 2015-2016
De vergadering hecht zonder verdere opmerkingen zijn goedkeuring aan zowel de begroting
als aan de verhoging van de contributie.
5. Prijsuitreiking RSB-beker en RSB-competitie
De prijzen voor de kampioenen in de diverse RSB-competities en de winnaar van de bekercompetitie worden door competitieleider Rutten aan de vertegenwoordigers van de winnende
verenigingen uitgereikt.
6. RSB-competitie-viertallencompetitie
6.a. Voorstel wijziging speeltempo
Competitieleider A. Rutten legde de vergadering drie alternatieven tot wijziging van het
speeltempo voor om redenen zoals door hem verwoord in zijn schrijven van 20 april 2015,
opgenomen in de vergaderstukken.
In onderstaande tabel staat als eerste het huidige tempo en daaronder staan de drie alternatieven:
1)
2)
3)
4)

basistijd
1.40 uur
1.35 uur
1.30 uur
1.40 uur

increment
5 sec
10 sec
15 sec
10 sec

na 40 zetten
1.43 uur 20 sec
1.41 uur 40 sec
1.40 uur
1.46 uur 40 sec

na 60 zetten
1.45 uur
1.45 uur
1.45 uur
1.50 uur

speelduur na 60 zetten
3.30 uur
3.30 uur
3.30 uur
3.40 uur

Uit de vergadering komen geen opmerkingen, waarop de competitieleider alternatief 3) als
wijzigingsvoorstel in stemming brengt. Tegen het voorstel zijn de verenigingen Erasmus en
IJsselmonde. Zwijndrecht stemt blanco. Het voorstel is derhalve aangenomen. Het speeltempo in alle klassen van de RSB is hierdoor vastgesteld op een basistijd van 1:30 uur en
vanaf zet één een increment van 15 seconden per zet. De competitieleider meldt, dat dit
speeltempo in het vervolg ook bij het Persoonlijk Kampioenschap zal worden gehanteerd.
6.b. Wijziging promotie-degradatieregeling
Competitieleider A. Rutten legde de vergadering een voorstel tot wijziging van de promotieen degradatieregeling voor om redenen zoals door hem verwoord in zijn schrijven van 27
april 2015, dat als nagezonden bijlage bij de vergaderstukken is gevoegd. Het ging hier om
de bepaling van de beste nummer 2 (standaard promotieplek) in de 2e klasse en de slechtste
nummers 6 in de 2e klasse (extra degradatie) in het geval, dat de klassen uit een ongelijk
aantal teams bestaan. Het huidige reglement zegt in zo’n situatie dat alleen gekeken wordt
naar het gemiddeld aantal behaalde bordpunten per wedstrijd om de ranglijst op te maken.
Matchpunten zijn dan niet meer relevant en in seizoen 2013-2014 gaf dat, enigszins terecht,
aldus de competitieleider in diens schrijven, scheve ogen. Het is aan de Algemene Vergadering om te beslissen of artikel 10 lid 9 van het RSB-competitiereglement moet worden aangepast, en zo ja, hoe (d.w.z. door middel van welke methodiek).
De te wijzigen tekst van artikel 10 lid 9 luidt: Is het aantal gespeelde wedstrijden per groep
niet gelijk, dan wordt bij het opmaken van de ranglijst de volgorde bepaald op basis van de
gemiddeld per wedstrijd gescoorde bordpunten.
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De drie voorstellen voor aanpassing van dit lid zijn de volgende (met in geel de wijzigingen
ten opzichte van de oorspronkelijke tekst):
a. Verliespuntenmethodiek
Art 10.9. Is het aantal gespeelde wedstrijden per groep niet gelijk, dan wordt bij het opmaken
van de ranglijst de volgorde bepaald op basis van het aantal verliespunten, van laag naar
hoog. Het aantal verliespunten wordt berekend door het maximum te behalen aantal wedstrijdpunten te verminderen met het daadwerkelijk behaalde aantal wedstrijdpunten. Is dit
gelijk dan wordt de volgorde bepaald op basis van de gemiddeld per wedstrijd gescoorde
bordpunten. Deze methodiek had de voorkeur van de competitieleider.
b. Methodiek 1
Art 10.9. Is het aantal gespeelde wedstrijden per groep niet gelijk, dan wordt bij het opmaken
van de ranglijst de volgorde bepaald op basis van de gemiddeld per wedstrijd gescoorde
wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan wordt de volgorde bepaald op basis van de gemiddeld per
wedstrijd gescoorde bordpunten.
c. Methodiek 2
Art 10.9. Is het aantal gespeelde wedstrijden per groep niet gelijk, dan vervallen bij het opmaken van de ranglijst voor de groepen met meer gespeelde wedstrijden zoveel wedstrijden
als nodig om te komen tot het aantal gespeelde wedstrijden in de groep(en) met het minst
aantal gespeelde wedstrijden. Als eerste vervalt de wedstrijd tegen het laagst geklasseerde
team, dan, indien nodig, de wedstrijd tegen het eennalaagst geklasseerde team, etcetera.
De heer van den Berg (Ridderkerk) deelt de bezwaren tegen de huidige regeling op basis
van de gemiddeld per wedstrijd gescoorde bordpunten, maar vindt ook het voorstel van de
competitieleider om de volgorde te laten bepalen door het minste aantal verliespunten bezwaarlijk. In plaats daarvan pleit hij ervoor de volgorde te laten bepalen door het gemiddeld
aantal wedstrijdpunten (methodiek 1).
De heer van ’t Hoff (Zwijndrecht) geeft de voorkeur aan methodiek 2, maar geeft tevens aan,
dat die erg onoverzichtelijk is gedurende het voortschrijden van de competitie. Uit de verdere
discussie blijkt, dat wat de een als een voordeel ziet van een bepaalde methodiek, door de
ander uitgelegd wordt als een nadeel. Kortom: “Elk voordeel hep ze nadeel.” De competitieleider brengt vervolgens de drie voorstellen in stemming. De uitslag is als volgt:
Methodiek 1:
Methodiek 2:
Verliespuntenmethodiek:
Blanco:

524 stemmen
206 stemmen
108 stemmen
333 stemmen

Waarmee, met uitsluiting van de blanco-stemmen, het wijzigingsvoorstel volgens Methodiek
1 met 62,5% de meerderheid van stemmen in de vergadering verkreeg.
6.c. Viertallencompetitie
Over dit agendapunt is, zoals de heer Rutten opmerkt, in vorige vergaderingen reeds uitvoerig gediscussieerd. Op de vorige vergadering kwam men er ook niet uit, temeer, omdat toen
de tijd erg beperkt was. Hij wil er dan nog één keer uitgebreid met de vergadering over van
gedachten wisselen. Hij stelt dat het doel van de viertallencompetitie was om meer spelers te
laten spelen, die in de andere competities nauwelijks aan bod komen. In het voorstel van De
IJssel tot wijziging van de structuur van de viertallencompetitie, ingediend bij de Algemene
Vergadering van 14 mei 2014, wordt onder andere gepleit voor een getrapte viertallencompetitie met promotie- en degradatieregeling en het openstellen voor alle spelers. Dit laatste is
eigenlijk al zo, maar in de praktijk is er een soort van afspraak, dat er meestal geen heel
sterke spelers uit “hogere” competities deelnemen. De heer Rutten geeft wat statistieken van
de afgelopen viertallencompetitie en heeft onderzocht hoe een en ander bij de andere bonden geregeld is.
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De heer van ’t Hoff (Zwijndrecht) geeft aan wel te voelen voor het model, dat door de Stichts
Gooise Schaakbond wordt gehanteerd, zijnde een model met ratinggrenzen. De heer van
Zutphen (Erasmus) vindt, dat er eerst moet worden gepeild of er wel een behoefte is om in
de viertallencompetitie te spelen. Daarna kunnen we kijken hoe dit in te vullen. Het al of niet
getrapt zijn van de viertallencompetitie is een ander verhaal. De heer Trimp (CSV) pleit ervoor, dat de spelers met een lagere rating moeten kunnen blijven spelen. De heer de Weerd
betoogt, dat we nu een top-down benadering volgen, de achttallencompetitie wordt top-down
ingedeeld. Voor de viertallencompetitie zouden we bottom-up moeten indelen, zodat lager
gerate spelers altijd ingedeeld zullen worden. Laten we eerst de lagere teams invullen en
daarna opvullen naar boven toe. De heer Degeling (Overschie) stelt ter verduidelijking, dat
het hier om twee zaken gaat: Hoe delen we de viertallencompetitie in en voor wie is hij bedoeld. Hij pleit voor het houden van een enquête. De heer Paans (De Willige Dame) komt
met het voorstel om de komende competitie reeds met een hogere klasse te starten, waarin
de kampioenen van de viertallencompetitie van het afgelopen seizoen zullen gaan uitkomen.
De competitieleider wil wel meegaan met het instellen van een getrapte viertallencompetitie,
waarop de heer van der Wouden (De IJssel) voorstelt het instellen van het “getrapt” zijn van
de komende viertallencompetitie in stemming te brengen. Na enige verdere discussie wordt
door de vergadering besloten om in het komende seizoen op twee niveaus te gaan spelen.
De verenigingen zullen de bereidheid onder de leden peilen en zijn verantwoordelijk voor de
invulling. Besloten wordt tevens, dat de grens tussen de twee niveaus een gemiddelde rating
van ongeveer 1500 zal zijn. De heer Trimp (CSV) wenst wel een borging voor de laagste
groepen, daar moeten de mindere spelers in kunnen blijven spelen! Besloten wordt voorts,
dat er een open inschrijving komt voor het laagste niveau, de “2e divisie”. Voor alle viertallen
dienen de verenigingen bij aanmelding de gemiddelde rating door te geven. Afhankelijk hiervan wordt de ratinggrens vastgesteld. Die is derhalve enigszins flexibel. Op basis van de
vastgestelde ratinggrens worden de teams in de 1e of in de 2e divisie ingedeeld.
7. Rondvraag
De heer van Woudenberg (WSV) informeert of er aanwezigen zijn, die hem informatie kunnen verschaffen over waar hij terecht kan voor een permanente, weerbestendige schaaktafel, die zijn vereniging in Waddinxveen op een pleintje wil plaatsen. Er blijken op enkele andere plaatsen dergelijke schaaktafels aanwezig te zijn. Informatie hieromtrent zal onderling
worden uitgewisseld. Mevrouw de Jonge-Spiering (De Pionier) vraagt waarom het niet mogelijk is, dat een speler, die in de KNSB-competitie speelt niet ook in de RSB mag spelen. De
competitieleider antwoordt, dat dit door geen enkele regionale bond wordt toegestaan. De
heer Neumeijer dankt alle verenigingen, die op welke manier dan ook zijn vereniging Onésimus hebben gesteund na het afbranden van hun speellocatie.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor
ieders aanwezigheid en inbreng.

Namens het bestuur van de RSB
W.D. Platje, secretaris
(Deze notulen werden u op 20 mei 2015 als concept toegestuurd vergezeld van een verzoek om open aanmerkingen. Ik dank de heren F. Maas, M. Degeling, J. van den Berg en R. Bosch voor hun
constructieve bijdragen, die ik in dank heb aanvaard en in de notulen heb verwerkt. WDP.)
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3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur
4.a. Jaarverslag van de voorzitter 2014-2015
Het seizoen 2014-2015 is onrustig begonnen. Er was met een aftredende voorzitter en een
interim-jeugdleider behoefte aan vers bloed in het bestuur. Er hadden zich vier kandidaten
gemeld om het bestuur uit te breiden van vijf naar zeven bestuursleden. De laatste Algemene Vergadering onder leiding van Arjen Postma werd gedomineerd door een motie van zorg
over het kandideren van nieuwe bestuursleden met mogelijk enig financieel belang.
Dit resulteerde helaas in de terugtrekking van twee kandidaten. De andere twee kandidaten
werden wel verkozen. Daar de secretaris, de penningmeester en de competitieleider werden
herkozen bleef het bestuur daardoor vijfkoppig met als nieuwe voorzitter Angelo Ayala en als
bestuurslid verenigingszaken Eduard Hartog. De beoogde posities jeugdleider en PR en
communicatie bleven dus vacant. Deze portefeuilles zijn waargenomen door resp. Eduard en
Angelo.
Er is goed samengewerkt in het nieuwe bestuur om lopende zaken te behartigen en in te
springen op actualiteiten. De gebruikelijke kampioenschappen waren weer in goede handen
van de ervaren organisatoren.
Eduard en Angelo hebben ervoor gezorgd dat de jeugdkalender is verrijkt met 8 GrandPrixtoernooien. De nieuwe formule slaat aan en heeft gezorgd voor een eindstand met 279
kinderen, waarvan er 144 meerdere toernooien hebben gespeeld. Een resultaat om trots op
te zijn.
Ook is er veel werk verzet om initiatieven van Teun Koorevaar te ondersteunen. Dat zijn met
name twee schoolschaakevenementen, Jeugdvakantieland en side-events bij het uitstapje
van Tata Steel in (de) Rotterdam en bij het NK Jeugd in het Topsportcentrum. Volgend jaar
komt het NK Jeugd weer naar Rotterdam en hopelijk komt dan ook Tata Steel weer.
Het was voor de voorzitter wel even wennen om naast de regionale zaken ook de contacten
te onderhouden met andere bonden en de KNSB. Het bondenoverleg en de bondsraad zijn
nuttige bijeenkomsten om kennis te nemen van wat er buiten onze regio speelt. Daarbij blijkt
dat we het nog best wel goed doen. We zijn bijna de grootste bond en hebben een gezonde
financiële positie, niet in de laatste plaats door het consciëntieus beheren van ons belangen
door penningmeester Peter de Weerd.
De voorzitter is zich er zeer van bewust dat de bond staat of valt met de aanwezigheid van
vele vrijwilligers. Niet alleen de bestuursleden zijn actief de ballen aan het hoog houden. Vele anderen dragen een steen bij, zodat alle evenementen tot een goed einde worden gebracht. Onze dankbaarheid is dus erg groot voor alle organisatoren en medewerkers.
Naast de evenementen die regionaal worden georganiseerd zijn er natuurlijk ook vele
schaakvrienden die hun vereniging levend houden door het invulling geven van de clubavond met trainingen, wedstrijden en anderszins. Helaas is er een vereniging die niet meer
kan bogen op voldoende participatie. Ontspanning uit Ouddorp trekt zich terug als RSB-lid.
Wij hopen dat dit een tijdelijk afscheid is en wensen de leden een doorstart bij een van onze
andere verenigingen. Of beter nog, een plotselinge stormloop aan nieuwe leden.
In de laatste Algemen Vergadering heeft Ab Scheel te kennen gegeven, dat hij zich 15 jaar
lang met veel plezier heeft ingezet voor de RSB als webmaster en fotograaf, maar dat het tijd
wordt dat anderen het stokje overnemen. Hij heeft met verve de website onderhouden en
zorgde ervoor dat deze altijd actueel bleef.
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Afgesproken is dat we binnen een termijn van een half jaar Ab van deze zware last zouden
verlossen. Spoedig na de AV is een werkgroep gevormd om dit te bewerkstelligen. Inmiddels
heeft Ab het vreselijke nieuws bereikt, dat hij niet lang meer onder ons zal zijn. Het afscheid
is nu dus zelfs onvrijwillig geworden. De website is daardoor versneld overgenomen. Tu Tran
is nu tijdelijk webmaster. Binnenkort zullen we de website overhevelen naar een nieuwe host
en daarna een vernieuwde website lanceren. De huidige website zal behouden blijven als
archief.
Allen in de regio en ver daarbuiten zullen Ab missen met zijn bezieling voor het schaken.
Hartelijk bedankt voor je inbreng in de schaakwereld. Ab, we leven met je mee en hopen dat
het slotakkoord zo draaglijk mogelijk wordt. Veel sterkte in deze zware periode.
Ondanks dit droeve gegeven wil ik toch positief eindigen door de grootse prestatie van een
RSB-vereniging aan te halen. Charlois-Europoort 1 is kampioen van Nederland geworden!
Proficiat!

Angelo Ayala
Voorzitter RSB
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4.b. Jaarverslag van de secretaris 2014-2015
Bestuur
De Algemene Vergadering van de RSB benoemde op 10 september 2014 de heer A. Ayala
tot voorzitter. Hij volgde de heer A. Postma op, die de afgelopen vijf jaren de voorzittershamer hanteerde. De heer E. Hartog trad toe tot het bestuur als bestuurslid jeugd- en verenigingszaken. Het bestuur is in de periode september 2014 – september 2015 zes keer in vergadering bijeen geweest en heeft daarnaast middels e-mail en telefoon zeer uitvoerig overleg gevoerd over diverse zaken.
Algemene Vergaderingen
De Algemene Vergadering kwam voor de 170ste keer op 10 september 2014 bijeen. De 171ste
bijeenkomst vond plaats op 13 mei 2015. Beide vergaderingen werden gehouden in “De
Voorhof” te Capelle aan den IJssel.
Verenigingen
Door de opheffing vanwege een te gering aantal leden van schaakvereniging “Ontspanning”
telt de RSB momenteel 38 aangesloten verenigingen.
Geschillencommissie
Het secretariaat vervulde zijn rol als doorgeefluik tussen klager, penningmeester en geschillencommissie ook in het afgelopen bestuursjaar niet. Simpelweg, omdat er geen geschillen
op te lossen waren.
Communicatie
Voor de vrijwilligers werd in 2015 voor een attentie in de vorm van een cadeaubon gezorgd.
De bestuursleden gaven acte de présence bij diverse gelegenheden als jubilea, de slotronde
van de promotieklasse en diverse toernooien.
Ledental
Op 1 augustus 2014 telde de RSB 1174 senioren-hoofdleden en 528 jeugd-hoofdleden. Een
totaal aantal hoofdleden van 1702. Er waren 21 dubbelleden, zodat het aantal lidmaatschappen uitkwam op 1723.
Op 1 augustus 2015 telde de RSB 1172 senioren-hoofdleden en 523 jeugd-hoofdleden. Een
totaal aantal hoofdleden van 1695. Er waren 19 dubbelleden, zodat het aantal lidmaatschappen uitkwam op 1714.
Online administratiesysteem (OLA)
De invoering van het online-administratiesysteem (OLA) van de KNSB vergemakkelijkt het
verkrijgen van statistische gegevens. Op basis van die gegevens is hieronder een grafisch
overzicht toegevoegd, waarin het ledenverloop, gesplitst in senior- en jeugdleden binnen de
RSB over de afgelopen negen jaren wordt weergegeven.

Willem D. Platje,
Secretaris RSB
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4.c. Verslag en jaarrekening van de penningmeester 2014-2015
Hierbij bied ik u namens het bestuur het financieel jaarverslag aan van de Rotterdamse
Schaakbond over het boekjaar 2014/2015.
Bij dit verslag behoren twee bijlagen:
1. Staat van baten en lasten 2014/2015 met ter vergelijking de bijbehorende begroting
en de begroting voor het boekjaar 2015/2016. Omdat in de begroting 2015/2016, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 13 mei 2015, een tweetal technische fouten zijn geconstateerd, is tevens een aangepaste begroting 2015/2016 opgenomen waarin deze fouten zijn hersteld. (bijlage 1)
2. Balans per 30 juni 2015 met de vergelijkende cijfers per 30 juni 2014. (bijlage 2).
Algemeen
Het boekjaar 2014/2015 sluit met een negatief resultaat van € 2.431 (vorig jaar negatief resultaat van € 1.487).
Voor het boekjaar was een negatief resultaat begroot van € 890. Het gerealiseerde resultaat
is dus € 1.541 ongunstiger dan de begroting. Het resultaat is ongeveer gelijk aan de tussentijdse prognose van april 2015 (negatief resultaat van € 2.455).
Deze ongunstige ontwikkeling is het saldo van een groot aantal factoren. Deze zullen hierna
nader worden toegelicht.
Het eigen vermogen exclusief reserves van de RSB bedraagt per 30 juni 2015 (na verwerking van het negatieve resultaat van € 2.431) € 45.764.
De balansposten en de verschillen van de baten en lasten tussen de twee laatste boekjaren
worden hierna zoveel mogelijk toegelicht.
Toelichting op de balans (bijlage 2)
De voorraad van 50 digitale klokken met bijbehorende houten kistjes is aangeschaft in 2012.
Deze klokken worden in 10 jaar afgeschreven.
De voorraad RSB winkel betreft de notatiebiljetten en wedstrijdformulier tegen inkoopsprijs.
Hetzelfde geldt voor de examens en diploma’s die in beheer zijn bij de diplomaconsul.
De post vorderingen betreft 5 openstaande facturen (1 RSB winkel + 4 diplomaconsul)
De aparte ING-Jeugdrekening is in de loop van het jaar opgeheven vanwege kostenefficiency
Aan de Reserve Hutton (€ 1.600) is ook dit jaar € 200 toegevoegd. Deze reserve is bedoeld
voor de kosten van een door de RSB te organiseren Huttontoernooi. In het najaar van 2006
heeft de RSB dit evenement voor het laatst georganiseerd.
Aan de Reserve Zuid-Hollandbeker (€ 500) heeft ook dit jaar geen toevoeging plaatsgevonden. De reden hiervan is dat het niet in de verwachting ligt dat dit evenement de komende
jaren zal worden georganiseerd.
Aan de Reserve Lustrum (€ 4.500) is ook dit jaar € 500 toegevoegd voor de viering van het
100-jarig bestaan in 2031.
Uit de Reserve Schoolschaak (€ 2.000) kunnen de kosten van bijzondere promotieactiviteiten op het gebied van schoolschaak bestreden worden. In tegenstelling tot het boekjaar 2013/2014 is de bijdrage aan het Erasmiaans Schoolschaaktoernooi (€ 500) dit jaar niet
ten laste van deze reserve gebracht maar ten laste van de winst- en verliesrekening. De reden hiervan is dat deze bijdrage structureel is.
Aan de Reserve Nieuwe Projecten (€ 6.155) is het afgelopen jaar € 2.000 onttrokken voor de
sponsorbijdrage aan het NK Jeugd in mei 2015. Ten laste van deze reserve kunnen zowel
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incidentele activiteiten worden bekostigd als nieuwe activiteiten met een meer projectmatig
karakter.
De kortlopende schulden bestaan uit saldo Schaakveste (€ 514,71), waardebonnen RSBcompetitie 2014/2015 (€ 300) en vooruitbetaalde inschrijfgelden voor het PK 2015 (€ 100)
Toelichting op bijlage 1.
In deze toelichting worden de resultaten van het afgelopen boekjaar vergeleken met de begroting. Zie bijlage 1. Het totale verschil is € 1.541 negatief.
Financiën -/- € 438
Dit negatieve verschil heeft twee oorzaken:
1. Een geringer verschil (€ 258) tussen ontvangen RSB-contributie en betaalde KNSBcontributie. Dit is het gevolg van een te simpele ramingsmethode in de begroting
2014/2015. In de begroting 2015/2016 is deze ramingsmethode verfijnd op basis van
een raming van het aantal senior- en juniorleden per kwartaal en van de exacte kwartaalbedragen van RSB-contributie en KNSB–contributie;
2. Geen ontvangen contributie van persoonlijke leden (€ 175). Dit komt door het bedanken van 2 persoonlijke leden en het niet betalen van contributie door de laatste 2 persoonlijke leden. Deze 2 leden zijn inmiddels uitgeschreven.
Competitie -/- € 96
Deze afwijking blijft binnen de ramingsmarge..
Wedstrijden -/- € 736
Het negatieve verschil wordt veroorzaakt door:
1. Minder deelnemers aan het PK 2014 dan het jaar ervoor (€ 400)
2. Niet begrote uitgaven voor sponsoring. De bijdragen van derden (€ 117,50) voor kosten van deelneming van Pascalle Montheney en Liam Vrolijk aan het EK Jeugd in
Montenegro is door de RSB met een bedrag van € 382,50 verhoogd tot € 500.
Jeugd +/+ € 1.713
Dit grote positieve verschil wordt vooral veroorzaakt door het op de balans opnemen van de
voorraad examens en diploma’s (€ 1.025). Daarnaast was er een positief verschil door:
1. Lagere kosten van de deelname aan het Huttontoernooi (€ 270)
2. Hogere verkoop diploma’s (€ 102)
3. Subsidie van de KNSB voor deelname van de RSB aan Jeugdvakantieland Rotterdam 2014. ( € 200).
Voor de goede orde zij opgemerkt dat door het op de balans opnemen van de voorraad
examens en diploma’s het resterende bedrag aan verkoop diploma’s (€ 652,36) een netto
verkoop betreft
PR en Verenigingszaken +/+ € 7.
Dit verschil blijft binnen de ramingsmarge.
RSB-winkel -/- € 1.277
Dit grote negatieve verschil wordt vooral veroorzaakt door twee factoren van boekhoudtechnische aard:
1. In de begroting 2014/2015 is de afschrijving van € 223,50 op de digitale klokken ten
onrechte niet opgenomen.
N.B. In de begroting 2015/2016 is deze afschrijving wel opgenomen, doch ten onrechte als
een creditpost in plaats van een debetpost. In de aangepaste begroting 2015/2016 is deze
vergissing gecorrigeerd.
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2. In de begroting 2014/2015 is een veel te hoog bedrag opgenomen voor de omzet van
de RSB-winkel als gevolg van:
a) het opvoeren van een bruto-omzet in plaats van een netto-omzet
b) het besluit van het bestuur van de RSB om de verhuur van klokken, borden
en spellen aan jeugdevenementen gratis te maken.
Om deze reden is in de aangepaste begroting 2015/2016 de begrote omzet van de RSBwinkel verder aangepast tot een bedrag van € 350, vergelijkbaar met de realisatie in het
boekjaar 2014/2015.
Bestuurlijk -/- € 715
De bestuurskosten waren € 305 lager dan begroot. Dat er toch een groot negatief verschil is
wordt vooral veroorzaakt door de veel hogere kosten aan voorlichtingsmateriaal: nieuwe
RSB-kraam; RSB-flyers bij Jeugdvakantieland 2014 en de nieuwe RSB-folder, gelanceerd bij
Tata Steel in Rotterdam

Tot nadere toelichting bereid,
Uw penningmeester
Peter de Weerd
2 augustus 2015
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4.d. Jaarverslag van de competitieleider 2014-2015
RSB-teams in de KNSB-competitie
Dit seizoen waren er 13 teams van RSB-verenigingen actief in de KNSB-competitie. Dat is
hetzelfde aantal als in het voorgaande seizoen. Twee teams speelden mee in de Meesterklasse, vier teams in de tweede klasse en zeven teams in de derde klasse. Het grootste
nieuws was natuurlijk dat Charlois Europoort de Nederlandse titel in de Meesterklasse kon
vieren. Helaas degradeerde er ook één team uit de derde klasse naar de RSB-competitie.
Zoals hiervoor gememoreerd heeft Charlois Europoort de Nederlandse clubtitel veroverd
door in de Meesterklasse 14 matchpunten en 51½ bordpunten te vergaren. Na een enerverende slotronde, met in de beslissende hoofdrol het Rotterdamse talent Julian van Overdam,
bleef het nummer 2 BSG 3 bordpunten voor en nummer 3 En Passant, de uittredend kampioen, 1 matchpunt. Op weg naar de titel werden alleen punten verspeeld in gelijke spelen
tegen deze twee ploegen en één nederlaag tegen ... Pathena Rotterdam. Deze tweede RSBvereniging in de Meesterklasse, waarin enige (Pathena-)jeugdtalenten de kans kregen Meesterklasse-ervaring op te doen, wist zich nipt te handhaven door de 8e plaats te pakken.
In klasse 2C draaide het gepromoveerde Messemaker 1847 een uitstekend seizoen en wist
met één matchpunt achterstand op kampioen Voorschoten de 2e plaats te pakken. Het vorig
seizoen gedegradeerde RSR Ivoren Toren was op rating de topfavoriet, maar speelde te
wisselvallig om aanspraak te maken op de titel en eindigde teleurstellend als 4e. Spijkenisse
deed het gemiddeld en pakte de 5e plaats met 9 matchpunten. In klasse 2D wist Dordrecht
met 11 matchpunten 3e te worden.
In de derde klasse bevonden zich traditioneel de meeste RSB-teams, en deze waren verspreid over drie poules. Klasse 3E telde twee RSB-teams. In deze poule kon iedereen van
iedereen winnen. RSR Ivoren Toren 2 en Charlois Europoort 3 eindigden uiteindelijk respectievelijk als 3e en 4e. In klasse 3F, traditioneel de Zeeuwse poule, eindigde Krimpen a/d IJssel op de 3e plaats, terwijl Sliedrecht op de 6e plaats eindigde. Klasse 3G herbergde drie
RSB-teams. Van die drie deed Charlois Europoort 2 het net als vorig seizoen het beste, door
met 14 matchpunten als 2e te eindigen. Overschie eindigde netjes in de middenmoot op de
5e plaats. RSB-promovendus De Willige Dame sloot helaas af als 9e en degradeerde hiermee. Wanneer in de wedstrijd tegen de uiteindelijke nummer 8 Goes één bordpunt meer was
behaald, had De Willige Dame zich gehandhaafd, maar het mocht niet zo zijn.
Al met al dus één degradant uit de 3e klasse van de KNSB. En helaas wist de promovendus
van vorig seizoen niet genoeg punten ten opzichte van de promovendi van andere regionale
bonden te halen om een extra promotieplaats voor de RSB in het seizoen 2015/2016 te bemachtigen.
KNSB-bekercompetitie
Tweedeklasser Messemaker 1847 wist als enige RSB-vereniging de laatste 16 te bereiken,
alwaar bekerhouder Paul Keres met 2½-1½ nipt te sterk bleek.
RSB-competitie
Aan de RSB-competitie 2014/2015 deden in totaal 85 achttallen mee, hetgeen er vier minder
zijn ten opzichte van het voorgaande seizoen. Verder werd de viertallencompetitie gespeeld
met in totaal 20 teams, drie meer ten opzichte van vorig seizoen. Het aantal achttallen is nu
in twee jaar tijd met 10 verminderd, een zorgelijke ontwikkeling. Wanneer gekeken wordt
over een langere periode, kan geconstateerd worden dat er in het seizoen 2001/2002 nog
128 achttallen waren. Dit betekent een gemiddelde afname van ruim 3 achttallen per seizoen
wanneer gekeken wordt over een periode van 14 seizoenen. In de volgende figuur wordt de
tijdreeks voor de periode 2001/2002 t/m 2014/2015 getoond:
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Ontwikkeling aantal achttallen in de RSB-competitie
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In donkergrijs is het aantal achttallen per seizoen weergegeven. In het seizoen 2007/2008 is
de viertallencompetitie geïntroduceerd. Aangezien (rekenkundig) twee viertallen één achttal
vormen, is het aantal viertallen gedeeld door twee en in de figuur als lichtgrijs opgenomen
bovenop het aantal achttallen. Hieruit blijkt dat de viertallencompetitie ervoor gezorgd heeft
dat de trend in ieder geval een beetje afvlakt. Alles houdt overigens verband met de daling
van het aantal seniorleden in de RSB. Seniorleden hebben uiteraard het grootste aandeel in
de RSB-competitie. Waren er bijvoorbeeld op 1 oktober 2006 nog 1427 seniorleden, op 1
oktober 2014 was dit aantal gedaald naar 1182.
In de RSB-competitie moest dit seizoen helaas één uitslag worden gecorrigeerd in de 1e ronde. De betreffende speler bleek ook als vaste speler in de KNSB-competitie uit te komen
voor een niet-RSB-vereniging. Verder waren geen correcties van uitslagen nodig. Er was
daarnaast ook één team (Ontspanning 1) dat zich moest terugtrekken zonder één wedstrijd
gespeeld te hebben, vanwege een gebrek aan spelers.
In de promotieklasse behaalde Rokado 1, vorig seizoen gedegradeerd uit de KNSBcompetitie, het kampioenschap door nummer 2 CSV 1 drie matchpunten voor te blijven. Voor
aanvang van de gezamenlijke slotronde waren er maar liefst 5 teams nog aan het strijden
om de twee degradatieplekken te ontlopen. Na een zinderende slotronde werden Shah Mata
1 en RSR Ivoren Toren 3 het kind van de rekening en moeten een stap terugdoen.
In klasse 1A wist Sliedrecht 2 in de strijd om het kampioenschap Nieuwerkerk a/d IJssel 1
drie bordpunten voor te blijven. Combinatievereniging SOF/DZP 1 was een opvallende degradant; vorig seizoen misten ze nog het kampioenschap op een half bordpunt. In klasse 1B
maakte Moerkapelle 1 de twee degradaties in de afgelopen twee seizoenen voor de helft
goed door kampioen te worden met 2 matchpunten en 5 bordpunten voorsprong op nummer
2 Krimpen a/d IJssel 2. Onésimus 1 kende in die poule niet alleen een rampzalig seizoen
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sportief gezien, met degradatie als gevolg, maar ook hun speellokaal brandde in februari
2015 af.
In de tweede klasse werden Krimpen a/d IJssel 3 (2A), Overschie 2 (2B) en CSV 2 (2C)
kampioen, terwijl Papendrecht/Alblasserdam 1 (2A) als beste nummer 2 tevens een promotieplaats pakte. In de derde klasse waren de kampioenen De Willige Dame 2 (3A), Erasmus
3 (3B) en Spijkenisse 4 (3C). Met hen promoveren ook de nummers 2 naar de tweede klasse, te weten Overschie 3 (3A), De Penning 1 (3B) en de combinatievereniging Barendrecht/IJsselmonde 2 (3C). In de vierde klasse werden Sliedrecht 4 (4A) en Shah Mata 3 (4B)
kampioen. Deze teams worden vergezeld door nummers 2 Messemaker 1847 5 (4A) en
Spijkenisse 5 (4B) en nummers 3 SOF/DZP 3 (4A) en RSR Ivoren Toren 5 (4B) naar de derde klasse. In de viertallencompetitie wisten het tweede viertal van RSR Ivoren Toren (viertallen A), het eerste viertal van RSR Ivoren Toren (viertallen B), Hendrik-Ido-Ambacht (viertallen C), De Willige Dame (viertallen D) en Onésimus (viertallen E) de titel te grijpen. Voor de
tweede keer was de viertallencompetitie dubbelrondig gepland, hetgeen wil zeggen dat alle
teams twee keer tegen elkaar speelden, één keer thuis en één keer uit.
Eind juli 2015 vernam de RSB-competitieleider van de KNSB dat er zich een team had teruggetrokken uit de 3e klasse van de KNSB-competitie 2015/2016 en dat de RSB het recht
had om een extra promovendus aan te wijzen vanuit de RSB-competitie 2014/2015. Dit overigens dankzij de goede prestatie van toenmalig promovendus Overschie in de KNSBcompetitie 2013/2014. Hierdoor vindt er ook een extra promotie plaats vanuit de andere
klassen in de RSB-competitie, aangezien er een plek openvalt in de promotieklasse en er
afgelopen seizoen geen versterkte degradatie was.
Extra promotie:
• nummer 2 in de promotieklasse (naar KNSB 3e klasse):
• beste nummer 2 in de 1e klasse (naar de Promotieklasse):
• tweede beste nummer 2 in de 2e klasse (naar de 1e klasse):
• beste nummer 3 in de 3e klasse (naar de 2e klasse):
• beste nummer 4 in de 4e klasse (naar de 3e klasse):

CSV 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
WSV 1
Onésimus 2
WSV 3

De eindstanden van de RSB-competitie 2014/2015 zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.
In de promotieklasse werd Han Westenberg (Rokado 1) topscorer met een score van 6 uit 7.
In de eerste klasse deden Léon Jacobse (De IJssel 1) en Maarten Vroegindeweij (Moerkapelle 1) het het best met 6 uit 7. Topscorer in de tweede klasse werden Michel van Capellen
(Krimpen a/d IJssel 3) en Hans van Woudenberg (WSV 1) met 6½ uit 7. In de derde klasse
bleek de topscore 6½ uit 7 te zijn, behaald door het drietal Remi Post (De Penning 1), Henk
Henderson (Onésimus 2) en Richard Koopman (Spijkenisse 4). In de vierde klasse waren er
5 spelers die de topscore van 5½ uit 6 wisten te behalen: Hans Vink (Sliedrecht 4), Eelko de
Groot (Messemaker 1847 5), Peter Vis (Sliedrecht 4), Peter Leentvaar (Spijkenisse 5) en
Mariandel Menzel (Shah Mata 3). In de viertallencompetitie won Angelo Ayala (RSR Ivoren
Toren V2) alle 6 van zijn gespeelde partijen. Willem Platje (De Willige Dame) scoorde 5½ uit
6, en Dominique Taapken (Onésimus) moest één keer verzuimen, maar won verder wel alle
5 zijn partijen.
RSB-bekercompetitie
In de RSB-bekercompetitie was het lang geleden dat de finale werd uitgevochten tussen de
nummers 1 en 2 in de promotieklasse. In de halve finale ontdeed Rokado, de kampioen van
de promotieklasse, zich met 3-1 van Krimpen a/d IJssel, de nummer 2 in klasse 1B, terwijl de
Capelse SV, de nummer 2 in de promotieklasse en de bekerhouder, dit met dezelfde cijfers
deed – in een herhaling van de bekerfinale van vorig seizoen – tegen HZP Schiedam, de
nummer 3 in klasse 1A. De finale zelf, bij gastvereniging SO Rotterdam gespeeld, was lang
spannend, al bleek dat niet uit de uiteindelijke uitslag van 3½-½ in het voordeel van de Capelse SV, die daarmee de bekertitel wist te prolongeren.
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Ratingverwerking
Alle partijen in de RSB-competitie, RSB-viertallencompetitie en RSB-bekercompetitie kwamen in aanmerking voor ratingverwerking door de KNSB. Deze zijn verwerkt in de KNSBratinglijsten van februari 2015 en mei 2015. In onderstaand schema staat wanneer welke
ronde voor welke lijst is verwerkt.
Ronde
Klasse
promotie
1A
1B
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
V-A
V-B
V-C
V-D
V-E
beker

1e ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15

feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15

feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
mei ‘15

mei ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
feb ‘15
mei ‘15

mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15

mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15

mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15
mei ‘15

Internet
De competitie-uitslagen werden dit seizoen weer zo snel mogelijk – na ontvangst van de
uitslag natuurlijk – op de RSB-website gezet door assistent-competitieleider Simon van der
Beek en mijzelf. De RSB-competitiebulletins en RSB-bekerbulletins werden naar de betrokken personen gemaild.
Kadervorming
In de RSB-regio zijn in het seizoen 2014/2015 enkele kadercursussen georganiseerd. Kadercursussen zijn er op twee vlakken: voor trainers (bijvoorbeeld Schaaktrainer Stap 1,
Schaaktrainer 2) en voor arbiters (bijvoorbeeld Scheidsrechter A, Indelingsdeskundige A).
Het betrof de cursussen Schaaktrainer 2 en Scheidsrechter C. Er deden ook enkele RSBleden mee aan de cursussen Scheidsrechter A en Indelingsdeskundige A in Den Haag. Verder deden twee leden uit de RSB mee aan het herexamen van de landelijke cursus Indelingsdeskundige B, helaas zonder positief resultaat. Daarnaast mag Ruud van der Beek zich
nu Nationaal Arbiter noemen, nadat hij de afgelopen jaren alle arbiterscursussen met goed
gevolg heeft doorlopen.
Reglementen
Op de Algemene Vergadering van de RSB, gehouden op 13 mei 2015, zijn twee belangrijke
wijzigingen in de reglementen aangenomen:
1) Speeltempo (competitie, viertallen, beker)
Het speeltempo wordt met ingang van het seizoen 2015/2016: per speler 90 minuten
voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1
2) Bepaling extra promotie dan wel extra degradatie (competitie)
Wanneer de verschillende poules uit een klasse uit een ongelijk aantal teams bestaan,
dan wordt vanaf het seizoen 2015/2016 eerst gekeken naar de gemiddeld per wedstrijd
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gescoorde wedstrijdpunten en vervolgens pas naar de gemiddeld per wedstrijd gescoorde bordpunten.
Verder is besloten de opzet van de viertallencompetitie te veranderen.
Tot slot
Ik wil bij deze iedereen bedanken die het voor Simon van der Beek en mij gemakkelijk hebben gemaakt de uitslagen snel te verwerken. Verder uiteraard een dankwoord aan Simon,
die mij van de noodzakelijke ondersteuning voorzag, en aan de wedstrijdleiders van de RSBverenigingen voor de prettige samenwerking.
Arrian Rutten,
Competitieleider RSB.
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Eindstanden RSB-competitie seizoen 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promotieklasse
Rokado 1
CSV 1
Messemaker 1847 2
Charlois Europoort 4
Spijkenisse 2
Fianchetto 1
RSR Ivoren Toren 3
Shah Mata 1

Ap Mp Bp
7 13 36
7 10 36
7
9 30½
7
6 27½
7
6 25
7
5 24
7
5 23½
7
2 21½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1A
Sliedrecht 2
Nieuwerkerk a/d IJ. 1
HZP Schiedam 1
Barendr/IJ'monde 1
Spijkenisse 3
Dordrecht 2
SOF/DZP 1
SO Rotterdam 3

Ap Mp Bp
7 11 35½
7 11 32½
7
9 31
7
8 31
7
7 26
7
5 29
7
5 26
7
0 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1B
Moerkapelle 1
Krimpen a/d IJssel 2
Sliedrecht 3
SO Rotterdam 2
De IJssel 1
Erasmus 1
3-Torens 1
Onésimus 1

Ap Mp Bp
7 12 37
7 10 32
7
7 28
7
7 27
7
6 27½
7
6 25½
7
6 25
7
2 22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2A
Krimpen a/d IJssel 3
Papendrecht/Albl. 1
Dordrecht 3
Erasmus 2
HZP Schiedam 2
Maassluis 1
HI Ambacht 1
Ashtapada 1

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

Bp
41
37
30
33½
19
25
24
14½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2B
Overschie 2
Messemaker 1847 3
Zwijndrecht 1
Charlois Europoort 5
Fianchetto 2
Moerkapelle 2
Krimpen a/d IJssel 4
3-Torens 2

Ap Mp Bp
7 14 42
7 10 31½
7
9 31
7
8 28½
7
7 28
7
5 23½
7
3 24
7
0 15½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2C
CSV 2
WSV 1
Shah Mata 2
De Pionier 1
RSR Ivoren Toren 4
Nieuwerkerk a/d IJ. 2
Ridderkerk 1
Dordrecht 4

Ap
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3A
De Willige Dame 2
Overschie 3
Het Houten Paard 1
WSV 2
Hoeksche Waard 2
De IJssel 2
3-Torens 3
Ontspanning 1 *

Ap Mp Bp
6 10 33½
6
8 31
6
8 26½
6
7 24
6
6 24
6
3 18
6
0 11
- -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3B
Erasmus 3
De Penning 1
Onésimus 2
De Pionier 2
Fianchetto 4
Barendr/IJ'monde 3
CSV 3
Papendrecht/Albl. 2

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3C
Spijkenisse 4
Barendr/IJ'monde 2
Hoeksche Waard 1
Charlois Europoort 6
Fianchetto 3
Messemaker 1847 4
SOF/DZP 2
Zwijndrecht 2

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.

Viertallen A
RSR Ivoren Toren V2
HZP Schiedam
Barendr/IJ'monde
Spijkenisse

Ap Mp Bp
6
8 14½
6
8 12½
6
5 12½
6
3 8½

1.
2.
3.
4.

Viertallen D
De Willige Dame
Krimpen a/d IJssel
De IJssel V1
Dordrecht V2

Ap Mp Bp
6
9 14½
6
8 13½
6
7 14½
6
0 5½

Mp
12
12
10
9
6
5
2
0

Mp
12
11
10
8
6
5
4
0

Bp
38
35½
35½
25½
26½
23½
25
14½
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Mp
12
11
11
9
6
4
3

Bp
35½
35
33½
33
26½
24
21½
0 15

Mp
12
12
10
8
5
4
3
2

Bp
37½
35
31
28½
27
23½
22
19½

* teruggetrokken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klasse 4A
Sliedrecht 4
Messemaker 1847 5
SOF/DZP 3
Barendr/IJ'monde 4
Krimpen a/d IJssel 5
Spijkenisse 6
Dordrecht 5

Ap Mp Bp
6 10 31½
6
9 30
6
7 22
6
6 24½
6
4 22
6
4 20½
6
2 17½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klasse 4B
Shah Mata 3
Spijkenisse 5
RSR Ivoren Toren 5
WSV 3
Charlois Europoort 7
Overschie 4
SOF/DZP 4

Ap Mp Bp
6 11 30
6 10 29
6
6 29½
6
6 26
6
5 22½
6
4 15½
6
0 15½

1.
2.
3.
4.

Viertallen B
RSR Ivoren Toren V1
Moerkapelle
Erasmus
CSV

Ap Mp Bp
6
9 16½
6
6 12½
6
5 13
6
4 6

1.
2.
3.
4.

Viertallen C
HI Ambacht
De IJssel V2
Dordrecht V1
Sliedrecht

Ap Mp Bp
6 12 18½
6
5 12
6
4 9½
6
3 8

1.
2.
3.
4.

Viertallen E
Onésimus
Shah Mata
De Pionier
Ridderkerk

Ap Mp Bp
6 11 20½
6
6 12
6
4 8½
6
3 7

Door een terugtrek k ing in de KNSB-competitie 2015/2016 verk reeg de RSB alsnog
een extra promotieplaats in de Promotiek lasse, waardoor er ook in de andere
k lassen in de reguliere competitie één extra promotie is.

Het team / de teams boven de bovenste streep in elk e poule promoveert / promoveren.
De teams onder de onderste streep in elk e poule spelen het k omende seizoen een k lasse lager.
De viertallencompetitie k ent geen promotie of degradatie.
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4.e. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i. 2014-2015
RSB Persoonlijk Kampioenschap 2014
In 2014 werd het PK van de RSB net als in 2013 georganiseerd door Charlois Europoort in
hun speellokatie De Passage op Rotterdam-Zuid, van 13 t/m 23 augustus 2014. Er deden in
totaal 57 spelers mee, 16 minder ten opzichte van het voorgaande jaar. De A-groep (28 spelers) werd, met de maximale score van 7 uit 7 (!) gewonnen door Rick Lahaye (Spijkenisse),
die zich daarmee de nieuwe Persoonlijk Kampioen van de RSB mag noemen. FM Harold
van Dijk (Krimpen a/d IJssel) werd op gepaste afstand tweede met een score van 5½ uit 7.
Derde werd, met dezelfde score, Nathanaël Spaan (RSR Ivoren Toren). Er deden geen dames mee, waardoor de titel van dameskampioene van de RSB vacant blijft. De B-groep (29
spelers) werd met 6½ uit 7 gewonnen door Gerard Kastelein (Shah Mata), gevolgd door het
tweetal Klaas de Ruijter (Shah Mata) en Cor van As (Erasmus) met 5½ uit 7. De ratingprijzen
in de A-groep waren voor Diederick Casteleijn (Krimpen a/d IJssel), Rob Kalkman (Spijkenisse) en Liam Vrolijk (Messemaker 1847), die in de B-groep voor Wiggert Pols (Krimpen a/d
IJssel), Floris Doolaard (Krimpen a/d IJssel) en Marco Zwanenburg (HZP Schiedam).
Het Charloise organisatiecomité, met onder meer Marjolein Osinga en Ruud Kok, wordt heel
hartelijk bedankt voor de organisatie. Simon van der Beek trad op als arbiter en indeler.
RSB-webmaster Ab Scheel verzorgde zoals gebruikelijk de RSB-website en de foto’s, terwijl
Aad Juijn de dagverslagen schreef. Verder werden door Jason Zondag 41 partijen (23x Agroep, 18x B-groep) ingevoerd, welke via de RSB-site beschikbaar zijn. In met name het
voortraject heeft RSB-penningmeester Peter de Weerd veel werk verzet. Aan iedereen, ook
de hier niet genoemde mensen die zich in de organisatie hebben ingezet, dank voor het
goede verloop.
RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams 2015
Het RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams heeft dit seizoen wederom niet
plaatsgevonden.
RSB Open seniorenkampioenschap 2015
Dit open kampioenschap werd voor het derde opeenvolgende jaar gespeeld in de speellokatie van SV Spijkenisse, namelijk de bibliotheek annex denksportcentrum “De Boekenberg” in
Spijkenisse. De organisatie was in de vertrouwde handen van Simon en Wies van der Beek,
met assistentie van enige andere leden van SV Spijkenisse en natuurlijk fotograaf Ab Scheel
(dank aan allen, ook de niet bij naam genoemden!). Het RSB Open seniorenkampioenschap
vond plaats op zaterdag 9 mei 2015 en telde 64 deelnemers: 18 in groep 1 (60+), 32 in groep
2 (60+) en 14 in groep 3 (50+). Winnaar van de titel RSB Open Seniorenkampioen werd Piet
Pluymert (Dordrecht) met een score van 6 punten uit 7 partijen. Een vol punt erachter eindigde Henk Greevenbosch (Krimpen a/d IJssel) op de tweede plaats. Gedeeld derde werden
met 4½ uit 7, op volgorde van WP/SB, Paul Wilhelm (Erasmus), Paul Dekker (RSR Ivoren
Toren), Murdoch Maclean en Pim Kleinjan (Erasmus). Groep 2 werd net als voorgaand jaar
een prooi voor Herman Stakenburg (Alphense S.C.), dit keer met 6 uit 7. Ongedeeld tweede
werd Ab Scheel (Messemaker 1847) met 5½ uit 7. Gedeeld derde werden met 5 uit 7, op
volgorde van WP/SB, Coen Dortmond (Zwijndrecht) en Dick van Buuren (Krimpen a/d IJssel). Groep 3 werd gewonnen door Wim Mulder (WSV) met 5 uit 7. Tweede werd, met dezelfde score maar minder weerstandspunten, Martin van der Hidde (Fianchetto). Gedeeld
derde werden, op volgorde van WP, Frans Frishert (Ridderkerk) en Clement van Eijsden
(Onésimus). Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door De Schaakveste en de RSB.
Arrian Rutten,
Wedstrijdleider a.i. RSB.
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4.f. Jaarverslag van de jeugdleider 2014-2015
Al jaren spelen Angelo Ayala en ik met het idee om de Grand Prix-toernooiformule zoals die
in de HSB, de LeiSB en andere bonden, wordt toegepast ook op te zetten binnen de RSB.
Bij deze formule speelt een groep kinderen van ongeveer gelijke speelsterkte onderling tegen elkaar. De helft van de kinderen in de groep wint een prijs. Dat er behoefte was aan deze toernooien blijkt wel uit de opkomst die gemiddeld rond de 80 kinderen lag.
Naast de Grand Prix-toernooien zijn er door de RSB veel voorrondes voor de NK’s georganiseerd, zoals voor het Persoonlijk Jeugdkampioenschap (PJK), het Jeugdclubkampioenschap
(JCK) en het basisschoolteamkampioenschap. Het voortgezet onderwijs speelt geen voorronde, maar speelt direct mee in de eindronde. Daarnaast is er nog het 345-toernooi georganiseerd waar teams van 5 t/m 15 kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs
zich voor het NK kunnen kwalificeren.
Bedankt
Al deze activiteiten zijn natuurlijk alleen mogelijk door de vele vrijwilligers en medewerkers
die met hun inzet dit schaakjaar weer tot een succes hebben gemaakt. Speciaal wil ik Jan
van Genderen bedanken, die vele jaren de clubs van de RSB en de scholen voorzien heeft
van diploma’s als diplomaconsul. Hij heeft afgelopen seizoen het stokje overgedragen aan
Björn Hartog.
RSB-activiteiten:
PJK
JCK
Schoolschaak Basisonderwijs (Erasmiaans)
Hutton
Grand-Prixtoernooien
Diplomaconsul

Jan Sijbesma, Eric de Lange
Peter Scheeren
Teun Koorevaar, Jan Sijbesma
Jan Sijbesma
Angelo Ayala, Eduard Hartog,
Philip Westerduin
Jan van Genderen, Björn Hartog

Persoonlijk Jeugdkampioenschap
Categorie A/B
In de A/B categorie is gezamenlijk gespeeld. Anna-Maja Kazarian werd overtuigend eerste in
de A-categorie met 5 uit 6 waarbij ze een verlies noteerde tegen Kevin Nguyen die tweede
werd in de A-categorie. Wang Yang werd met 4½ uit 6 de beste van de B-spelers gevolgd
door Arne Pols.
Omdat Anna-Maja meedeed op het NK AB-meisjes (waar ze met 9 uit 9 eerste werd) deed
Daniel Zevenhuizen mee bij de A-jeugd waar hij verdienstelijk 6 uit 9 haalde (7e). Ook Lola
den Dunnen deed mee bij de AB-meisjes en werd 2e met 7½ uit 9.
Op het NK speelden in de B-categorie Wang Yang, Arne Pols, Adrian Mensing, Bart Dubbeldam en Marijn den Hartog mee. Marijn deed het erg goed en behaalde een gedeelde eerste
plaats met 7 punten uit 9 partijen. Helaas werd hij nipt tweede doordat hij de beslissende
snelschaakpartij verloor.
Categorie A
1
2
3

Overall
Kazarian, Anna-Maja
Nguyen, Kevin
Zevenhuizen, Daniel

Meisjes
Kazarian, Anna-Maja

Categorie B
1
2
3

Overall
Yang, Wang
Pols, Arne
Mensing, Adrian

Meisjes
den Dunnen, Lola
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Categorie C
In categorie C eindigden Wiggert Pols en Lucas Nguyen met 6½ uit 7 op de eerste plaats.
Op basis van weerstandspunten werd Wiggert uitgeroepen tot winnaar. Beste meisje werd
Lorena Kalkman die met 4 uit 7 op de 4e plaats eindigde.
Op het NK deden de RSB-kinderen het ook erg goed, vooral Liam Vrolijk die Nederlands
kampioen werd met 7 uit 9 en Ting Ting Lu die ook Nederlands kampioen werd met 7½ uit 9
net voor Pascalle Monteny met 7 uit 9.
Categorie C
1
2
3

Overall
Pols, Wiggert
Nguyen, Lucas
Klein, Jorik

Meisjes
Kalkman, Lorena
Bahadoer, Meri
Lu, Ting Ting

Categorie D
In categorie D werd Javeria Komal Zubair samen met Tommy Tran eerste met 6½ uit 9
waarbij Javeria kampioen werd op basis van weerstandspunten.
Op het NK deden met name de reeds geplaatsten het erg goed. Rembrandt Bruil werd op
basis van een snelschaakpartij tweede met 7½ uit 9. Sebastiaan Janse en Lucas Nguyen
behaalden beide 6½ uit 9 en werden resp. 3e en 6e. Bij de meisjes werd Javeria keurig 6e
met 5½ uit 9.
Categorie D
1
2
3

Overall
Zubair, Javeria Komal
Tran, Tommy
Kudlicka, Marek

Meisjes
Zubair, Javeria Komal
Tran, Kimmily
Stok, Eva

Categorie E
De broer van Javeria, Mohammad Saad Zubair werd eerste in de categorie E. Hij behaalde
net als Wesley Tjong Tjin Joe 6½ uit 7, maar werd eerste op basis van weerstandspunten.
Kathleen Wiegmann werd het beste meisje met 5 uit 7.
Op het NK werd de al geplaatste Lucas Nguyen keurig 3e met 6½ uit 9. Circe Janse behaalde 5½ uit 9 en werd hiermee 5e.
Categorie E
1
2
3

Overall
Zubair, Muhammad Saad
Tjong Tjin Joe, Wesley
Roskam, Boaz

Meisjes
Wiegmann, Kathleen
Mensing, Luana
Tran, Kimmily

Categorieën F, G en H
In de categorie F werd Muhammad Saad Zubair met 6½ uit 7 afgetekend winnaar, gevolgd
door Nathan Kudlicka met 5½ uit 9 en Olivier Lipschart met 5 uit 9. Lancelot Kien werd met 4
uit 9 de beste speler uit de categorie G. Joep Westerhof werd de beste in categorie H met 3
uit 9.
Het enige meisje, Luana Mensing, behaalde 3½ uit 7 en werd daarmee eerste in de categorie F.
Op het NK F hebben Olivier Lipschart en Wesley Tjonh Tjin Joe het prima gedaan met beide
5½ uit 7 en resp. de 3e en 4e plaats. Lancelot Kien werd keurig 4e bij het NK G met 5 uit 7
(5e) net als Lindert Dubbeldam die ook 5 uit 7 haalde maar op weerstandspunten 7e werd.
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Categorie F
1
2
3

Overall
Muhammad Saad Zubair
Nathan Kudlicka
Olivier Lipschart

Meisjes
Luana Mensing

Categorie G
1

Overall
Lancelot Kien

Meisjes
geen deelname

Categorie H
1

Overall
Joep Westerhof

Meisjes
geen deelname

345-toernooi
Op woensdagmiddag 13 mei werd het 345-toernooi gespeeld met 33 kinderen. Dit toernooi is
bedoeld voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool. De kinderen strijden
per school voor de meeste punten. Een winstpartij geeft 3 punten, een remise 2 en een verliespartij geeft 1 punt. Deze editie waren er zeven scholen die kinderen hadden spelen.
Er werden 5 rondes gespeeld en in de voorlaatste ronde stond RSV enkele punten voor de
Eduard van Beinumschool. In de laatste ronde werd RSV bijgehaald en haalde de Eduard
van Beinumschool RSV in.
Eindstand voorrondes:
Eduard van Beinum 123
RSV
118

De schakertjes van RSV

De Eduard van Beinum en de RSV mochten vanwege hun goede resultaat meedoen met het
NK. Hieraan deed ook Kop van Zuid mee. Hierin behaalde RSV een hele mooie 2e plaats
met 119,25 punten. Eduard van Beinum werd met 115,50 punten netjes 4e. Kop van Zuid
werd in de categorie tot 5 spelers 8e.
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Individueel werd Christaan Smeet van de Eduard van Beinum 1e in groep 3A met 7 uit 7.
Joep Westerhof van RSV werd 2e in groep 3B met 6 uit 7. In groep 5e werd Jannes Westerhof (RSV) ook 1e.
Grand-Prixtoernooien
Zoals in de inleiding reeds gemeld zijn we dit jaar begonnen met Grand-Prixtoernooien. Deze
formule wordt al vele jaren toegepast op toernooien in de HSB en LeiSB. Voor kinderen die
net beginnen of met iets minder talent zijn de toernooien op basis van leeftijd minder motiverend. De GP-toernooien werken daarentegen stimulerend, omdat de prijzenkast zo snel gevuld kan worden.
Dit seizoen is uiteindelijk op 6 december 2014 met het eerste GP-toernooi begonnen in Papendrecht om daarna een hele cyclus van 8 toernooien af te werken:
Locatie
Ideko Grand Prix toernooi
Open Capels Jeugdkampioenschap
Alblasserwaard jeugdschaaktoernooi
Wolfert Dalton Grand Prix toernooi
TopSportCentrum
RSR Ivoren Toren Jeugdschaaktoernooi
Kemper Grand Prix toernooi
IJsselmonde/Barendrecht Grand Prix toernooi

Plaats
Papendrecht
Capelle a/d IJssel
Sliedrecht
Rotterdam Hillegersberg
Rotterdam Feyenoord
Rotterdam Centrum
Alblasserdam
Rotterdam IJsselmonde

Aantal kinderen
84
113
74
69
80
68
64
84

De winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën over de gehele cyclus heen staan in
de volgende tabel. Hiervoor moet het kind wel minimaal 5 keer meegespeeld hebben op een
GP. Als iemand meer toernooien heeft gespeeld worden alleen de 5 beste resultaten meegerekend. Sommige kinderen hebben niet voldoende toernooien gespeeld en daarom is hun
naam in de tabel hieronder grijs gemaakt, omdat ze niet in aanmerking kwamen voor een
GP-prijs.
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Cat
B
C
D
E
F
G
H

Geboortejaar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1e

GPScore

2e

GPScore

3e

GP-Score

Peter Papai

536

Leonardo Ayala

344

Daní Retel Helmrich

342

Elnathan Ghebreab

564

Eva Stok

552

Matthias Rietveld

540

Domingguus Paays

590

Kevin Do

572

Qian Huang

570

Kathleen Wiegmann
Luana Mensing
Mika Jesuja
Joep Westerhof

518
548
536
436

Kirsten van den Dool
Geert Brandt
Jasper Krause
Samuel Gijsen

500
506
424
430

Aron Roozendaal
Dylan Achuthan
Alan Bakija
Jamie Thai

488
504
410
300

De overall-winnaar van 2014-2015 is Domingguus Paays met een totaalscore van 590 punten. Hij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
Er waren ook 3 kinderen die alle toernooien hebben meegespeeld. Daarom hebben zij een
extra prijs gekregen. Dit waren Qian Huang, Chen Huang en Maurice Hoogstrate.
Jeugd-clubkampioenschap
De eerste dag van het RSB Jeugdclubkampioenschap voor de leeftijdscategorieën C (1314 jaar) en D (11-12 jaar) werd dit jaar niet
zoals voorheen gebruikelijk in Gouda gespeeld, maar in Spijkenisse. Op de 2e dag
voor de E-teams werd wel bij Messemaker
1847 gespeeld.
Er zijn plannen om het Jeugd-clubkampioenschap samen te voegen met de
HSB (C, D, E).
Klim-Op werd in alle 3 de categorieën kampioen. In categorie C deden slechts 4 teams
mee. Klim-Op werd in deze categorie 1e en
Messemaker 1847 2e. De D-categorie was
beter bezet met 10 teams en werd ook gewonnen door Klim-Op D1. Klim-Op D2 legde
beslag op de 2e plaats; Spijkenisse werd 3e. In de E-categorie deden ook 10 teams mee.
Hier werd door Klim-Op de 1e, de 2e en de 3e plaats behaald.
Categorie C
1. Klim-Op
2. Messemaker 1847
Categorie D
1. Klim-Op D1
2. Klim-Op D2
3. Spijkenisse D1
Categorie E
1. Klim-Op E1
2. Klim-Op E2
3. Klim-Op E3
Op het NK heeft Klim-Op 1 een fraaie 3e plaats bereikt in de E-categorie.
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Basisschoolteams
Op het Erasmiaans Schaakfestijn vierden 250
kinderen hun jaarlijkse schaakfeestje. Dit
toernooi gold ook als kwalificatie voor het NK
voor basisschoolteams. Simon van der Beek
en Anne Haast openden het festijn.
(Op de foto rechts: Anne Haast en Ab Scheel)
Categorie A
In categorie A werd De Stelberg met 12
matchpunten eerste voor nummer 2 Passe
Partout die 11 matchpunten behaalde.
Op het NK behaalde De Stelberg het best mogelijke resultaat door 1e te worden met 19
matchpunten van 38 teams. Twee matchpunten meer dan de nummers 2 uit Groningen en
Brabant.
Categorie B
Categorie B werd gewonnen door De Hoeksteen met 17 matchpunten. Ruim voor nummer
twee Admiraal de Ruyter 2 die 14 matchpunten behaalde.
VO-teams
In de RSB worden geen voorrondes gespeeld voor het
voortgezet onderwijs. Wel deden enkele scholen uit onze
regio mee en zij behaalden prima resultaten. Het Erasmiaans (Rotterdam) werd in Wijk aan Zee 1e. Zij versloegen in
de laatste ronde het Wartburg (Rotterdam) met 3-1.
Individueel werd ook prima gescoord door onze regio. Liam
Vrolijk behaalde zelfs 5 uit 5.
Huttontoernooi
Op 25 oktober werd in Goes het traditionele Huttontoernooi gehouden. De Zeeuwse Schaakbond
zorgde voor een goede organisatie. De RSB was
met 20 deelnemers, verdeeld over teams in de verschillende leeftijdscategorieën, aanwezig. Jammer
was, dat maar 7 onderbonden aanwezig waren.
Bij het Huttontoernooi spelen teams in meerdere
leeftijdscategorieën die samen punten verzamelen
voor de onderbond. Het A-team wist 2 uit 5 te halen. Ons B-team was duidelijk de sterkste in zijn
categorie. De 5 ronden werden overtuigend gewonnen. Het C-team draaide ook goed mee. Uiteindelijk werden ze met 7 matchpunten uit 5 ronden
tweede. Het D-team had het zwaar en wist twee
ronden winnend af te sluiten en nog een keer gelijk te spelen.
Toen alle scores bij elkaar waren geteld, bleek de Noordbrabantse Schaakbond net wat
meer punten te hebben dan onze RSB waardoor we tweede zijn geworden.
E. Hartog
Jeugdleider
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4.g. Jaarverslag van het bestuurslid verenigingszaken 2014-2015
In het kader van mijn bestuursfunctie verenigingszaken zijn verschillende verenigingen bezocht waaronder SV Ontspanning, de club die sinds dit seizoen de RSB heeft verlaten. Ik
heb bij de verenigingen gesproken over de wijze waarop de vereniging aantrekkelijk blijft
voor de leden. Sommige verenigingen spelen alleen een interne competitie. Bij andere clubs
worden door sterkere leden trainingen gegeven. Ook heb ik besproken hoe nieuwe leden
worden geworven. Vaak wordt niet iets specifieks gedaan aan ledenwerving, maar komen
sporadisch nieuwe leden aankloppen. Bij verenigingen met een jeugdafdeling is er een kleine doorstroom van de jeugd naar de senioren. Hier dienen door de clubs mogelijkheden te
worden aangeboden aan de oudere jeugd om de aansluiting te vereenvoudigen met de senioren, bijvoorbeeld door de speeltijd korter te laten zijn (40 of 60 minuten) of door het opzetten van een recreantencompetitie.
Opvallend bij veel clubs is dat de leden óf jong zijn als er een jeugdafdeling is óf “senior” zijn.
Weinig leden vallen in de leeftijdscategorie 25 t/m 40 jaar. Dit is ook terug te zien in de statistieken. Hier valt dus nog veel te winnen.
Verder heb ik ook gehoord dat bij veel verenigingen de leden met een lage rating vertrekken.
Ook nieuwe leden die weinig of geen clubervaring hebben kunnen niet direct aanhaken bij
een interne competitie. Om dit op te vangen wordt in veel verenigingen met aparte poules op
rating gespeeld. De laagste poule zou ook als instapniveau voor de jeugd kunnen dienen.
Door Hans Berrevoets is een artikel geplaatst op de RSB-site over het speeltempo. Dat is in
zijn ogen niet meer van deze tijd en zou teruggebracht moeten worden. Ik zou dit breder willen trekken en niet alleen willen kijken naar het speeltempo, maar in het algemeen kijken hoe
we het schaken kunnen actualiseren. Zeker door het gebruik van de (spel)computer en de
wijze waarop de jeugd sport beleeft, zou het goed zijn om een en ander opnieuw tegen het
licht te houden. Graag hoor ik daarbij welke ideeën u hierbij heeft, opdat we het schaken en
de RSB vernieuwend verder de 21e eeuw in loodsen.
E. Hartog
Bestuurslid verenigingszaken
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5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren B. van Houwelingen en W. van Munster
zal verslag uitbrengen van haar bevindingen bij de controle van de RSB-boekhouding.
6. Verkiezing kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie, momenteel de heren B. van Houwelingen en W. van
Munster, hebben inmiddels drie jaar zitting gehad in de kascontrolecommissie. De heer A.
van der Leij was gedurende die jaren plaatsvervangend lid. Hiermee is de (eerste) termijn,
die het huishoudelijk reglement van de RSB aan het lidmaatschap van de kascontrolecommissie stelt verstreken:
Van toepassing zijn artikel 14 lid 3, 4 en 5 van het huishoudelijk reglement:
14.3. De commissie bestaat uit twee leden. Tevens dient er een plaatsvervangend lid te worden gekozen.
14.4. De kandidaatstelling van de commissieleden geschiedt op dezelfde wijze als is geregeld
voor de bestuursleden. De kandidaten voor deze commissie dienen te beschikken over aantoonbare capaciteiten op het gebied van financiën.
14.5. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Aftredende leden
kunnen slechts tweemaal aansluitend voor een nieuwe periode worden benoemd.
7. Status nieuwe website RSB
Tijdens de Algemene Vergadering zal de werkgroep belast met de ontwikkeling van de nieuwe website van de RSB verslag doen van de aktuele stand van zaken.
8. Vaststelling competitie-indeling
Op 13 augustus 2015 heeft de competitieleider een voorlopige competitie-indeling verzonden. De competitieleider zal op de Algemene Vergadering van 9 september de vergadering
zijn definitieve indeling ter vaststelling voorleggen.
9. Inrichting en reglement viertallencompetitie
Het bij dit agendapunt behorende vergaderstuk wordt u zo spoedig mogelijk na ontvangst
toegezonden.
10. Loting voor de RSB-bekercompetitie

11. Rondvraag

12. Sluiting
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