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Dordrecht, 17 augustus 2016

De agenda voor de 174e Algemene Vergadering van 7 september 2016 luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen van de 173e Algemene Vergadering van 11 mei 2016
Ingekomen stukken en mededelingen
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 / bestuurslid verenigingszaken
5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur
6. Verkiezing secretaris
7. Mededelingen vanuit de KNSB
8. RSB-Website
9. Vaststelling competitie-indeling
10. Loting voor de RSB-beker
11. Rondvraag
12. Sluiting

**) = 2 bijlagen

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 dienen voorzien te zijn van een toelichting.
W. D. Platje
Secretaris RSB

2

1. Opening
Opening van de 174ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala.
2. Notulen van de 173ste Algemene Vergadering van 11 mei 2016
(Concept) Notulen van de 173e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op
woensdag 11 mei 2016 te Capelle aan den IJssel
Aanwezigheid:
Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van:
Capelse S.V. (B. Hartog), Charlois/Europoort (A. Osinga), Dordrecht (A. van Grootheest, G.
Zwartjes), Erasmus (F. van Zutphen), Chess Club Fianchetto (P. Sodderland), Hoeksche
Waard (A. Osinga), Het Houten Paard (R. Bosch), J.S.V. Kralingen (R. Neumeijer), Klim-Op
(J. Sijbesma), Maassluis (P. Blok), Messemaker 1847 (A. van der Leij), Onésimus (R.
Neumeijer), De Pionier (S. de Jonge), RSR Ivoren Toren (W. Scheffer), Ridderkerk (J. van
den Berg), Spijkenisse (S. van der Beek, E. de Lange), Waddinxveen (B. van der Knaap), De
Willige Dame (W. Platje, tevens secretaris van de RSB) en De IJssel (G. van der Wouden, A.
van den Berg). (19 verenigingen)
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van:
Barendrecht, HZP-Schiedam, Overschie, De Penning, Sliedrecht, IJsselmonde en Zwijndrecht. (7 verenigingen). De heren F. G. Maas (Erelid) en M. Degeling (Lid van Verdienste)
hebben eveneens bericht van verhindering gestuurd.
Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van:
3-Torens, Ashtapada, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Moerkapelle,
Nieuwerkerk aan den IJssel, Oostflakkee, PASCAL, Rokado, Shah Mata, SO Rotterdam en
De Zwarte Pion. (12 verenigingen)
Verder zijn aanwezig A. Ayala (voorzitter RSB), P. de Weerd (penningmeester RSB), A.
Rutten (competitieleider RSB), E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid verenigingszaken RSB)
en de heer J. Stomphorst (KNSB) .
1. Opening
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
2. Notulen van de 172e Algemene Vergadering van de RSB van 9 september 2015
Opmerkingen: In de notulen staat bij punt 7: Status nieuwe website RSB: “Frank van
Zutphen: Het zou handiger zijn om de gegevens te koppelen aan …” Dit moet zijn: “Aad van
den Berg: Het zou handiger zijn om de gegevens te koppelen aan …” Bij punt 9: Inrichting en
reglement viertallencompetitie staat: “De heer Tu Tran vindt het document van de
competitieleider een doorwrocht stuk…” Dit moet zijn “De heer Tjerk-Peter de Bruijn vindt het
document van de competitieleider een doorwrocht stuk…” De notulen worden verder
ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
3.a. KNSB-nieuwsbrief februari 2016
Op een vraag over de Nationale Sportweek in september 2016 antwoordt de voorzitter, dat
we daar momenteel door gebrek aan mankracht niet aan kunnen deelnemen.
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3.b. Crowdfundingactie Ab Scheel
De voorzitter dankt allen die een ruimhartige bijdrage geleverd hebben aan de crowdfundingactie t.b.v. de heer Ab Scheel. De heer P. de Weerd licht toe, dat de RSB financieel
heeft zorg gedragen voor het cadeau aan de heer Scheel, in de vorm van een fotosessie. De
opbrengsten van de actie zullen volledig beschikbaar worden gesteld aan “Schaken voor
Kanker”.
3.c. Sponsoring en subsidiezaken
De voorzitter deelt mee, dat in de opvolging van de heer A. Postma als medewerker
sponsoring en subsidiezaken nog niet voorzien is.
4. Resultaten 2015-2016 en begroting 2016-2017
De penningmeester licht het voorstel voor de contributieverhoging toe en wijst nog eens op
de opbouw van de contributie: Welk deel is voor de RSB en welk deel voor de KNSB. Op de
vraag of de crowdfundingsactie buiten de begroting valt, antwoord hij, dat er een credit is van
€ 1000,--, dat beschikbaar is voor activiteiten van “Schaken tegen Kanker”. De Algemene
Vergadering stemt hierna in met de begroting voor het verenigingsjaar 2016-2017.
5. Voorstel RSB-contributie 2016-2017
De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2016-2017 goed.
6. Discussiestuk contributieverhoging KNSB
De penningmeester heeft een discussiestuk opgesteld, dat hij graag aan de Algemene
Vergadering ter bespreking voorlegt. Aan de orde is hoe het met de KNSB verder moet, nu
de financiële ondersteuning vanuit NOC*NSF steeds minder wordt en een forse
contributieverhoging onvermijdelijk lijkt. Hij betoogt dat de besteding van de
contributiegelden door de KNSB niet transparant is. Inzicht in de besteding van de gelden
ontbreekt. Hoe zullen KNSB, regionale bonden en verenigingen zich tot elkaar verhouden in
de toekomst? Een voorstel van de Leidse Bond om één euro extra per lid door de regionale
bonden te laten afdragen aan de KNSB vindt de penningmeester geen goede zaak. De RSB
organiseert het NK-jeugd, voor de derde en laatste maal weliswaar, maar een Nederlands
Kampioenschap zou toch door de KNSB georganiseerd moeten worden? Over deze en
dergelijke zaken vraagt de penningmeester om input van de vergadering.
De voorzitter merkt op, dat er momenteel bij de KNSB sprake is van een teruglopen van
subsidies en sponsorgelden. De KNSB heeft reeds fors gesneden in het aantal fte‟s in het
bondsbureau.
De heer Stomphorst geeft aan dat de grotere bonden momenteel, na afdracht van de KNSBcontributie 2 tot 3 euro per lid overhouden voor hun eigen uitgaven. Bij de kleinere bonden
ligt dit bedrag wat hoger.
De heer van der Knaap vindt het voorliggende document van de penningmeester een helder
stuk. Ook hij heeft de ervaring, dat de KNSB de vraag: “Wie doet wat?” niet wil
beantwoorden. De penningmeester antwoordt hierop, dat hij ook de taakverdeling explicieter
zou willen hebben.
De heer Stomphorst geeft aan, dat er bij de aanstaande Bondsraad een document zal
worden verstrekt, dat duidelijkheid verschaft. Bovendien staat in de financiële stukken van de
KNSB waaraan het geld besteed wordt.
De heer van der Wouden wil graag duidelijkheid over waar de verantwoordelijkheden liggen
en de heer J. van den Berg vraagt of er voorbeelden zijn van wat er momenteel niet goed
geregeld is. Hierop stelt de de penningmeester, dat hij zich kan voorstellen, dat er zaken
door de KNSB worden gedaan, die beter op een ander niveau kunnen worden geregeld. Het
gaat er echter voornamelijk om, dat men waar voor zijn lidmaatschap krijgt en dat de KNSB
niet te snel naar het middel van de contributieverhoging grijpt.
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De heer Neumeijer geeft aan, dat ook de penningmeester van zijn vereniging hierover al
eens heeft geïnformeerd bij de RSB. Hij stelt tevens, dat “Schaakmagazine” tegenwoordig
ook best wel digitaal zou kunnen worden verspreid.
De heer van der Beek merkt op, dat de grootste posten op de KNSB-begroting de post
salarissen en de post huisvesting zijn. Vooral de huisvesting is waanzinnig duur. De heer
Stomphorst antwoordt hierop, dat bij de bondsraadsvergaderingen van de afgelopen vier jaar
het discussiepunt “huisvesting” steeds op de agenda stond. Het is verhoudingsgewijs
goedkoper het pand in eigen bezit te hebben dan een nieuw pand te gaan huren. In de
Bondsraad is inmiddels besloten het punt van de huisvesting de komende vijf jaar niet meer
op de agenda te plaatsen. De heer van der Beek merkt nog op, dat het pand in goede staat
verkeerde toen hij nog lid van de Bondsraad was.
De discussie wordt door de heer Stomphorst als niet rechtvaardig ervaren: “De financiële
stukken van de KNSB zijn voor iedereen in te zien. Natuurlijk kosten alle activiteiten die de
KNSB ontplooit geld.” Voor wat betreft het Schaakmagazine stelt hij, dat in de Bondsraad
besloten is voorlopig de papieren versie te handhaven, omdat nog veel mensen liever die
papieren versie willen ontvangen. De penningmeester repliceert, dat voor wat de uitgaven
één A4‟tje genoeg is. Men kan niet de financiële stukken van de KNSB aan een gewoon lid
voorleggen, want dat is veel te taaie kost.
De heer van Grootheest stelt, dat dit alles toch ook bij andere bonden moet spelen. Het
verschuiven van verantwoordelijkheden levert volgens hem niets op.
De voorzitter sluit af met dat we eerst precies moeten weten hoe een en ander zit. Andere
bonden zullen hier ook wel mee te maken hebben.
De penningmeester verzoekt de Algemene Vergadering om mandaat teneinde in de geest
van dit discussiestuk in de Bondsraad op te mogen treden. Dat mandaat wordt hem door de
vergadering verleend.
7. Mogelijke scheiding KNSB- en RSB-competitie
Competitieleider Rutten licht dit agendapunt toe. Over de invoering van een vierde klasse
KNSB merkt hij op, dat de meningen van de regionale bonden hierover verdeeld zijn.
Bonden met een groot verspreidingsgebied voelen er wel voor om niet meer doordeweeks
op een avond te spelen. De RSB en de SGA geven aan, dat er ook bezwaren van financiële
aard zijn. Een inschrijving bij de RSB voor de competitie kost € 11,--. Bij de KNSB bedragen
de “kale kosten” al € 60,--. Daarbij komen dan nog de extra kosten voor zaalhuur op de
zaterdag. Daardoor gaat de contributie omhoog en dat is iets dat vooral de kleine
verenigingen zullen voelen. De vraag is ook of er op de zaterdag wel speelruimten
beschikbaar zijn en of juist dan de huurprijs hoger is.
De mogelijke invoering in het seizoen 2017-2018 vindt Rutten veel te vroeg. Tevens geeft hij
aan dat er in maart van dit jaar een enquête is gehouden door de KNSB onder de
verenigingen. Hij vindt de conclusies, die de KNSB op grond van de resultaten van die
enquête trekt op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Op de vraag van de heer van der
Wouden of het juist is, dat 7,9% van de respondenten de enquête heeft ingevuld, antwoordt
de competitieleider bevestigend. De heer Rutten betoogt verder, dat de in de enquête
gestelde vraag: ”Bent u voor of tegen volledig gescheiden competities, waarbij voor alle
niveaus op zaterdag de landelijke competitie gehouden wordt en op weekdagen ook voor
alle niveaus de regionale bondscompetitie?" kennelijk vaak niet goed begrepen werd. Het is
trouwens ook geen vraag, waarop met een eenduidig ja of nee geantwoord kan worden.
De heer Stomphorst geeft aan, dat het voornemen is om de invoering te vertragen en dat
promoveren naar de KNSB geen problemen zal opleveren. Er moet nog beslist worden of de
werkgroep, die zich hierover buigt ermee door zal gaan. Het is niet de bedoeling van de
KNSB om een en ander de regionale bonden door “de strot te duwen”. Het is een voorstel,
dat vanuit de competitieleiders zelf is voortgekomen.
De competitieleider geeft aan, dat de RSB nog steeds een goed bezette competitie heeft. Bij
andere bonden heeft men reeds veranderingen aangebracht om de bezetting op peil te
houden. Daar kent men achttallen-, zestallen- en viertallencompetities. “Bedenk ook”, aldus
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Rutten, “dat er mensen nodig zijn om dit te realiseren.” Als voorbeeld noemt hij het feit, dat in
de KNSB-competities wedstrijdleiders zelf niet mogen meespelen.
De heer de Lange merkt op, dat men momenteel in de RSB-competitie speelt met het
vooruitzicht om te kunnen promoveren naar de KNSB. Dan weet men toch ook, dat er dan op
zaterdag gespeeld zal moeten worden. De heer Stomphorst betoogt, dat er ook positieve
kanten aan zitten. Denk bijvoorbeeld aan studenten en jeugd, die je vasthoudt als er op
zaterdagen ook kan worden gespeeld. De heer J. van den Berg waarschuwt ervoor, dat met
name kleine verenigingen hier erg veel last van zullen gaan ondervinden.
De heer Rutten geeft aan de RSB-leden op de hoogte te houden van de komende
ontwikkelingen en sluit af met de opmerking, dat dit hele invoeringstraject zeer zorgvuldig zal
moeten gebeuren en dat hij invoering in het seizoen 2017-2018 niet haalbaar acht.
8. Viertallencompetitie
8.a. Evaluatie
Competitieleider A. Rutten memoreert hoe het afgelopen seizoen met de viertallencompetitie
in twee divisies verlopen is. De ervaringen zijn positief. De heer van der Wouden refereert
aan de remise tussen hem en de competitieleider in de tweede ronde van de
viertallencompetitie in de eerste divisie en stelt, dat dat beiden nader tot elkaar heeft
gebracht. Hij vindt de ervaringen met deze opzet prima. Het imago van de
viertallencompetitie is zeker verbeterd, doordat er nu ook sterkere spelers meedoen. De
indeling van de poules is ook zoveel mogelijk afgestemd op viertallen met vergelijkbare
sterkte aldus de competitieleider. Ook de heer Neumeijer is tevreden over het verloop van dit
tweede seizoen.
De voorzitter merkt op, dat hem wat geluiden bereikten over strenge maatregelen en
eventuele boetes, waarop Rutten antwoordt, dat er geen problemen zijn geweest. De
invallersbepalingen zijn een paar keer overtreden, maar dat heeft geen consequenties
gehad.
8.b. Reglement
Van de reglementencommissie is ondanks herhaald verzoek van de competitieleider weinig
initiatief uitgegaan, reden waarom hij zelf het reglement voor de viertallencompetitie heeft
opgesteld, rekening houdend met de reeds eerder opgestelde uitgangspunten. Na een korte
toelichting legt hij het reglement ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Deze
neemt het reglement ongewijzigd aan.
__________________________________________________________________________
Na de pauze neemt de voorzitter het woord, om allen die hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van de nieuwe RSB-website hartelijk te bedanken voor hun inspanningen,
waarna hij verder gaat met punt 9 van de agenda.
__________________________________________________________________________
9. Visie op het jeugdschaken binnen de RSB
Bestuurslid E. Hartog licht toe, dat enige tijd geleden de heren J. Sijbesma en E. de Lange
de opdracht uitgangspunten te formuleren om te komen tot een jeugdbeleid hebben
uitgevoerd. Op basis van deze uitgangspunten heeft hij een visie en een missie
geformuleerd en in het stuk: “Visie op Jeugdschaken binnen en door de RSB” uitgewerkt. De
bedoeling is om te komen tot een beleidsplan voor het jeugdschaken.
Als eerste neemt de heer van der Knaap hierover het woord en meent, dat dit stuk toch
vooral geschreven schijnt te zijn voor de grotere verenigingen met een bloeiende jeugdafdeling: “Ik heb niet het gevoel, dat dit aansluit bij mijn vereniging. Wij hebben dat kritische
aantal van 25 à 30 jeugdleden niet.” Hij begrijpt overigens de uitgangspunten en de
doelstelling. E. de Lange zet uiteen, dat kleine verenigingen natuurlijk ook kunnen
samenwerken. Hij legt uit: “Bij een aantal van 25 à 30 jeugdleden zit je met een
leeftijdsverdeling waarbij je ook de ouders als vrijwilligers kunt inschakelen. Bij
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samenwerkende verenigingen kan tevens samengewerkt worden door de jeugdleiders. En
ook al heb je geen jeugd; praat erover in je bestuur. Ga naar de scholen. Wellicht kun je als
seniorlid iets betekenen door daar les te geven.”
R. Neumeijer: “Het aandeel van de jeugd in mijn vereniging is vrij groot. We zijn stabiel. Ik
geef les op scholen. In Delfshaven is schaken onderdeel van de schoolsportvereniging.
Soms gaan er kinderen door naar SV Klim-Op. Er is steeds vernieuwing.”
J. Sijbesma: “Er is op scholen veel interesse. Het erbij betrekken van de ouders is zeer
belangrijk. Dan heb je meteen ook je vrijwilligers. Bij mij zitten er zelfs ouders in de les.”
E. Hartog geeft aan dat de volgende stap het uitwerken van een plan van aanpak zal zijn.
Ook volgens F. van Zutphen is het contact tussen vereniging en scholen erg belangrijk. Zijn
vereniging onderhoudt ook contacten met koepelorganisaties binnen het onderwijs. Er zijn
ook leraren, die op eigen initiatief, “houtje-touwtje”, bezig zijn met jeugd en schaken.
De voorzitter sluit de discussie af door te stellen, dat op termijn ook contact gelegd zal
worden met het voortgezet onderwijs. Wellicht kan er een Grand-Prixcircuit worden opgezet
voor deze leeftijdsgroepen. Voorlopig is echter het basisonderwijs de speerpunt.
10. Prijsuitreiking RSB-competies
De competitieleider geeft een kort overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in de
afgelopen competitie en bekercompetitie. Vervolgens reikt hij de prijzen uit.
11. Rondvraag
Geen der aanwezigen heeft nog een vraag.
12. 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 24 juni 2016 als concept toegestuurd vergezeld van een verzoek om open aanmerkingen. Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het secretariaat binnengekomen)
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur
4.a. Jaarverslag van de voorzitter 2015-2016
Het seizoen 2015-2016 begon in mineur. SV De Ontspanning uit Ouddorp haalde het nieuwe
seizoen niet, zoals gevreesd. Zij gaan wel buiten de bond door en hopen weer voldoende te
kunnen groeien om later terug te komen. Hierdoor blijven er 38 RSB-verenigingen over.
Het slechte nieuws over de gezondheid en het overlijden van Ab Scheel heeft een grote
impact gehad. Behalve zijn In Memoriam hebben we jammerlijk genoeg nog zeven andere
op de website moeten lezen.
We kunnen wel trots zijn op de lichte stijging in het ledenbestand van zo‟n 3%. Deze groei zit
vooral bij de jeugd met 38 leden. Bij de senioren is een beperkte krimp van 7 leden.
Het RSB-bestuur bleef ongewijzigd en heeft het regionale gebeuren met grote bezieling,
zoals verwacht mag worden, draaiende gehouden. Er is wel veel veranderd.
Eén vereniging ging verder onder een nieuwe creatieve naam: Papendrecht/Alblasserdam
heet vanaf 1 september 2015 Schaakclub PASCAL. Verder zijn er enkele verenigingen van
speellocatie veranderd: SO Rotterdam, Onesimus, Charlois Europoort, De Pionier en recent
nog De Willige Dame.
Het Menno Ploegertoernooi heeft na het terugtrekken van animator Henk Greevenbosch een
waardige opvolger gekregen in Krimpen. Sliedrecht hield een groots 80-jarig jubileumfeest.
Op 30 maart is het 2e bestuurderstoernooi gehouden in de Delftse Poort in samenwerking
met RopaRun en Schaken tegen Kanker, die een week later nog meer leuke
schaakactiviteiten hebben georganiseerd. Het laatste OJK dat door Ab Scheel in Gouda
werd georganiseerd is bezocht door een indrukwekkende hoeveelheid grootmeesters. Deze
traditie zal door Messemaker worden voortgezet.
Hieronder de overige bijzonderheden:
Website
Een opvallende gebeurtenis was de overgang naar een vernieuwde website. Doordat Ab
noodgedwongen zijn werkzaamheden aan de website nog eerder moest opgeven dan al was
afgesproken is er direct een werkgroep samengesteld. Er werd in korte tijd een volledig
nieuwe website gemaakt. De de oude website is toegankelijk als een aparte archief-site. De
nieuwe website is gemaakt met behulp van het content management system WordPress.
Bij de voorbereidingen op deze transitie heeft Frank van Zutphen een voortrekkersrol
gespeeld. Samen met Henk Ochtman, Eduard Hartog, Tu Tran (bij de start) en
ondergetekende is de opzet bedacht, die Frank en Henk hebben gerealiseerd. Na toetsing
door Arrian Rutten, Willem Platje en ondergetekende, werden de laatste opmerkingen
verwerkt. Op 1 november werd vervolgens de website gelanceerd. Deze wordt onderhouden
naast Henk door Menno Stigter. Als (roulerend) redacteur zijn naast Willem, Martin van
Vaalen en Jason Zondag aangesteld.
Met zoveel eigen mensen zijn de kosten beperkt gebleven. Een goede samenwerking heeft
een moderne website opgeleverd, die heel positief is ontvangen. Een groot dankwoord aan
alle bovengenoemde vrijwilligers.
Competitie
Dit seizoen is de viertallencompetitie „nieuwe stijl‟ van start gegaan. Arrian heeft veel werk
verzet om hier een succes van te maken en dat werd het. Er deden meteen 7 teams mee op
het hoogste niveau en maar liefst 18 op het andere. Bij de Algemene Vergadering in mei
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werd goed duidelijk dat de verenigingen erg tevreden zijn. Het bestuur vertrouwt erop dat er
nog meer teams aan deze competitie, die voor alle RSB-spelers open staat, gaan meedoen.
Door de KNSB is een werkgroep gevormd om te onderzoeken of er draagvlak is voor het
organiseren van meer landelijke klassen. Omdat daar veel bij komt kijken, zal dit onderzoek
nog zeker een jaar duren. De huidige competitieopzet blijft dus voorlopig gehandhaafd.
Voor meer competitiezaken alsmede kampioenschappen kan doorgebladerd worden naar
het jaarverslag van de competitieleider
Jeugd
Dit seizoen zijn de handen ineengeslagen met de HSB om gezamenlijk het
Jeugdclubkampioenschap te organiseren. We hebben hierdoor de A-categorie weer nieuw
leven kunnen inblazen.In elke leeftijdscategorie waren meer deelnemende teams. De
samenwerking leverde extra plekken op voor landelijke Jeugdclubcompetitie (JCC) (d.i. de
NK voor jeugdteams in de categorieën A, C en D) en voor de NK-E. Het experiment was
naar grote tevredenheid van beide bonden en zal gecontinueerd worden..
Ook dit seizoen is er weer een succesvolle Grand Prix-serie gehouden, met nu zelfs negen
toernooien. Het Hutton-toernooi is gewonnen door de RSB. Door een rekenfout werd de
overwinning echter abusievelijk aan de NHSB toegekend, waardoor de beker met de grote
oren letterlijk uit ons zicht belandde.
Dit jaar was tevens het laatste van drie opeenvolgende Jeugd-NK‟s die in het
Topsportcentrum naast de Kuip plaatsvonden. Dit evenement is ruimhartig ondersteund door
de RSB.
KNSB
De KNSB zit al enige tijd in zwaar weer, vooral door het wegvallen van subsidies en de
terugloop van het ledental. Dit betekent dat flink is bezuinigd, met name bij het bondsbureau.
Dit raakt o.a. talentontwikkeling en topschaak en de bereikbaarheid van het bureau.
De heer A. Rongen (SO Rotterdam) is benoemd tot lid van verdienste. De secretaris, de
penningmeester en de voorzitter zijn afgetreden. Voor het eerst is een dame benoemd als
voorzitter, Marleen van Amerongen. De nieuwe penningmeester is Aart Baas en Jan
Stomphorst is plaatsvervangend secretaris.
Internationaal
De schaakbond van het Engelse Hull-District heeft contact met ons gelegd om te
onderzoeken of we een gezamenlijk terugkerend evenement kunnen organiseren. Hierover
zijn warme gesprekken gevoerd. We richten ons op een “event” in de zomer van 2017 in
partnerstad Hull. Dat jaar is Hull culturele hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk en de bond
wil er een passende rol in spelen.
Ab Scheel
Op dinsdag 1 december is in zijn woonplaats Gouda Ab Scheel overleden. Ab was een
bekende verschijning in de Nederlandse schaakwereld, die vanwege zijn verdiensten niet
alleen koninklijk onderscheiden werd, maar ook tot lid van verdienste van zijn vereniging
Messemaker 1847 en tot lid van verdienste van de RSB benoemd werd. In 2005 werd hij
uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar van de KNSB.
Scheels activiteiten omvatten ook het maken van foto's en video's tijdens de grote
schaaktoernooien voor onder andere Schaakmagazine en de website van de KNSB. Hij was
ook gedurende circa 15 jaar de RSB-webmaster. Ab Scheel is 74 jaar geworden.
Nog voor zijn overlijden is een groot bedrag bijeengebracht door zijn RSB-vrienden. Dit
bedrag is door de RSB aangevuld tot het bedrag van € 1000. De wens van Ab was dat dit
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bedrag gebruikt zou worden in het kader van het initiatief Schaken tegen Kanker. We
wensen Teun Koorevaar succes bij de realisatie van deze lovenswaardige wens van Ab. De
RSB heeft tevens een cadeau aan de familie van Ab geschonken in de vorm van een
fotosessie van zijn gezin. Die fotosessie werd onder grote belangstelling getoond bij zijn
teraardebestelling en maakte grote indruk. Wij zullen Ab nooit vergeten.
Angelo Ayala,
Voorzitter RSB
13 augustus 2016
4.b. Jaarverslag van de secretaris 2015-2016
Bestuur
Het bestuur is in de periode september 2015 – september 2016 vijf maal 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 172ste keer op 9 september 2015 bijeen. De 173ste
bijeenkomst vond plaats op 11 mei 2016. Beide vergaderingen werden gehouden in “De
Voorhof” te Capelle aan den IJssel.
Verenigingen
De RSB telt momenteel 38 aangesloten verenigingen. Er hebben zich in het afgelopen jaar
geen fusies of opheffingen van verenigingen voorgedaan.
Geschillencommissie
Het secretariaat hoefde het afgelopen jaar zijn rol als doorgeefluik tussen klager,
penningmeester en geschillencommissie niet te vervullen, omdat er geen geschillen op te
lossen waren.
Vertrouwenspersoon
Er hebben zich in het afgelopen jaar geen zaken voorgedaan, waarbij het inschakelen van
de RSB-vertrouwenspersoon gewenst dan wel noodzakelijk was.
Communicatie
Voor de vrijwilligers werd in 2016 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 2015 telde de RSB 1172 senioren-hoofdleden en 523 jeugd-hoofdleden. Een
totaal aantal hoofdleden van 1695.
Op 1 augustus 2016 telde de RSB 1165 senioren-hoofdleden en 561 jeugd-hoofdleden. Een
totaal aantal hoofdleden van 1726.
Op de volgende pagina is een grafiek opgenomen met daarin de weergave van het
ledenverloop van de RSB-hoofdleden tussen 1998 en 2016, gesplitst naar Senioren en
Jeugdleden.
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Willem Platje,
Secretaris RSB
6 augustus 2016
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Ledenverloop RSB-hoofdleden 1998 – 2016 (A. Ayala 2016)
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4.c. Verslag en jaarrekening van de penningmeester 2015-2016
Hierbij bied ik u namens het bestuur het financieel jaarverslag aan van de Rotterdamse
Schaakbond over het boekjaar 2015/2016.
Bij dit verslag behoren twee bijlagen, die u separaat van deze stukken zijn toegestuurd:
1) Staat van baten en lasten 2015/2016 met de bijbehorende begroting en met een
aangepaste begroting voor het boekjaar 2016/2017. Het betreft hier een viertal wijzigingen
ten opzichte van de begroting 2016/2017 zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van
11 mei 2016;
2) Balans per 30 juni 2016 met de vergelijkende cijfers per 30 juni 2015.
Algemeen
Het boekjaar 2015/2016 sluit met een negatief resultaat van € 2.120 (vorig jaar negatief
resultaat van € 2.431).
Voor het boekjaar was een negatief resultaat begroot van € 1.561. Het gerealiseerde
resultaat is dus € 559 ongunstiger dan de begroting. Het resultaat is ook iets ongunstiger dan
de tussentijdse prognose van mei 2016 (negatief resultaat van € 1.940).
Bij de gewone inkomsten en uitgaven waren er zowel mee- als tegenvallers die per saldo
elkaar bijna in evenwicht hielden. Deze verschillen zijn terug te vinden in bijlage 1 en worden
verderop nader toegelicht.
De tegenvaller ten opzichte van de begroting is dan ook geheel toe te schrijven aan het
afscheidscadeau voor Ab Scheel en de daarmee samenhangende bijdrage aan Schaken
tegen Kanker (gezamenlijke uitgaven € 575).
Het eigen vermogen excl. reserves van de RSB bedraagt per 30 juni 2016 € 43.644. (na
verwerking van het negatieve resultaat van € 2.120)
Toelichting op de balans (bijlage 2)
De voorraad digitale klokken is het afgelopen jaar gestegen van 50 naar 53. Er zijn 7 klokken
bijgekocht (€ 48 per stuk); 4 van de in 2012 gekochte klokken zijn buiten gebruik gesteld). De
klokken worden in 10 jaar afgeschreven.
De voorraad RSB winkel betreft de notatiebiljetten en wedstrijdformulieren tegen
inkoopsprijs. Hetzelfde geldt voor de examens en diploma‟s die in beheer zijn bij de
diplomaconsul.
De post vorderingen betreft 1 opstaande factuur van de diplomaconsul.
Aan de Reserve Hutton (€ 1.800) is ook dit jaar € 200 toegevoegd. Deze reserve is bedoeld
voor de kosten van het Huttontoernooi dat in het najaar 2017 door de RSB zal worden
georganiseerd.
Aan de Reserve Zuid-Holland beker (€ 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 (€ 5.000) is ook dit jaar € 500 toegevoegd voor de viering van het
100-jarig bestaan van de RSB in 2031.
Uit de Reserve Schoolschaak (€ 2.000) kunnen bijzondere promotie-activiteiten op het
gebied van schoolschaak bekostigd worden.
Aan de Reserve Nieuwe Projecten (€ 6.155) is het afgelopen jaar € 2.000 onttrokken voor de
sponsorbijdrage aan het NK Jeugd in mei 2016. Omdat deze sponsorbijdrage nog moet
worden uitbetaald is dit bedrag al uit de reserves gehaald en als een aparte creditpost op de
balans gezet.
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De gelden voor Schaken tegen Kanker (€ 900 crowdfunding en € 100 extra bijdrage RSB)
staan ter beschikking van deze organisatie.
De kortlopende schulden bestaan uit saldo Schaakveste (€ 214,05), waardebonnen RSBcompetitie 2015/2016 (€ 300,00) en vooruitbetaalde inschrijfgelden voor het PK 2016 (€
112,50)
Toelichting op de staat van baten en lasten (bijlage 1)
In deze toelichting worden de resultaten van het afgelopen boekjaar vergeleken met de
begroting. Zie bijlage 1. Het totale verschil is € 559 negatief, voornamelijk als gevolg van de
eerder genoemde bijzondere uitgaven van € 575.
Financien -/- € 293
Het verschil tussen ontvangen RSB-contributie en af te dragen KNSB-contributie week met
een bedrag van € 2.225 weinig af van de begroting (€ 2.297). De ongunstiger uitkomst is dan
ook voornamelijk toe te schrijven aan de tot 0,4% gedaalde rente op de Vermogen
Spaarrekening.
Competitie +/+ € 133
Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest. Het verschil wordt derhalve veroorzaakt door een
te conservatieve raming.
Wedstrijden -/- € 131
Het negatieve verschil wordt veroorzaakt door niet begrote kosten voor 1) prijzen RSBbestuurderstoernooi in het kader van Schaken tegen Kanker; 2) kosten van overleg voor een
mogelijke stedenmatch Rotterdam-Hull in 2017.
Jeugd +/+ € 113
Het verschil blijft binnen de ramingsmarge.
PR en Verenigingszaken -/- € 373
De ongunstiger uitkomst is het gevolg van 1) kosten bloemstuk begrafenis Ab Scheel; 2) de
eenmalige kosten van de overgang naar een nieuwe website (vrijwilligersbijdrage aan de
bouwers).
RSB-winkel -/- € 61
Dit verschil is vooral het gevolg van een extra afschrijving op de digitale klokken.
Bestuurlijk ++ € 628
Het grote positieve verschil is het gevolg van 1) lagere bestuurskosten; 2) in tegenstelling tot
vorig jaar is dit jaar geen promotiemateriaal vervaardigd.
Tot nadere toelichting bereid,
Uw penningmeester
Peter de Weerd
23 juli 2016
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4.d. Jaarverslag van de competitieleider 2015-2016
RSB-teams in de KNSB-competitie
Dit seizoen waren er 14 teams van RSB-verenigingen actief in de KNSB-competitie. Dat is er
één meer ten opzichte van het voorgaande seizoen. Oorspronkelijk zouden er 13 RSB-teams
zijn, maar de nummer 2 in de promotieklasse 2014/2015, C.S.V., mocht alsnog promoveren
toen er een NBSB-team zich terugtrok en een extra promotieplaats naar de RSB ging dankzij
de vijfde plaats van Overschie in het klassement van beste promovendi 2013/2014 (door een
andere terugtrekking had de nummer 4 in dat klassement voor de OSBO al een extra
promotieplaats verkregen). Twee teams speelden mee in de Meesterklasse, vier teams in de
tweede klasse en acht teams in de derde klasse. In de tweede klasse werd door
Messemaker 1847 het kampioenschap behaald, en in de derde klasse pakte Rokado de titel.
Helaas degradeerden er ook twee teams uit de derde klasse naar de RSB-competitie.
Regerend landskampioen Charlois Europoort kon dit seizoen in de Meesterklasse niet boven
zichzelf uitstijgen en bleef steken op een 6e plaats met 9 matchpunten. Pathena Rotterdam,
met enige jeugdtalenten aan boord, wist zich in de centrale slotronde te verzekeren van een
langer verblijf in de Meesterklasse en eindigde uiteindelijk 7e met 7 matchpunten.
In klasse 2C werden de bovenste drie plekken bezet door RSB-teams: kampioen werd
Messemaker 1847 met 15 matchpunten, op een matchpunt gevolgd door nummer 2
Spijkenisse en nummer 3 RSR Ivoren Toren. Een uitstekende prestatie van deze drie RSBverenigingen, en na enkele jaren heeft de RSB weer een team in de 1e klasse KNSB. In
klasse 2D speelde Dordrecht wat te wisselvallig om mee te doen om de bovenste plaatsen
en eindigde uiteindelijk 6e met 9 matchpunten.
In de derde klasse konden de RSB-teams gevonden worden in drie poules. In klasse 3E
verloor RSR Ivoren Toren 2 drie keer met 3½-4½, en daartegenover stonden te weinig
overwinningen, waardoor met 5 matchpunten de 9e plaats en degradatie volgde. Charlois
Europoort 2 voerde met 10 matchpunten op de 4e plaats de middenmoot aan. In klasse 3F
miste Krimpen a/d IJssel nipt het kampioenschap, mede door een gelijkspel in de laatste
ronde tegen de nummer laatst, en werd 2e met 14 matchpunten. Sliedrecht eindigde keurig
op 50% in zowel match- als bordpunten. Er bevonden zich vier RSB-teams in klasse 3G,
waar de twee gepromoveerde RSB-teams, Rokado en C.S.V., samen met twee andere
teams fel om het kampioenschap vochten. Doordat Rokado van C.S.V. wist te winnen in de
slotronde, ging Rokado met de 1e plek aan de haal (14 MP, 42½ BP), terwijl C.S.V. zichzelf
terugzag op de 3e plaats met 12 matchpunten. In diezelfde poule behaalde Overschie met 7
matchpunten de 7e plaats, terwijl Charlois Europoort 3 een moeizaam seizoen afsloot als 9e
– en dus degradatie – met 5 matchpunten.
Al met al dus twee degradanten uit de 3e klasse van de KNSB. Doordat Rokado en C.S.V. 1e
en 2e werden in het klassement van beste promovendi werd er wel een extra promotieplaats
voor de RSB in het seizoen 2016/2017 bemachtigd. Een en ander hangt in dat opzicht wel af
van de plannen van de KNSB voor een volledige herstructurering van het
competitiebouwwerk.
KNSB-bekercompetitie
Tweedeklasser Messemaker 1847 wist als enige RSB-vereniging de laatste 8 te bereiken,
alwaar Meesterklasser Kennemer Combinatie (veel) te sterk bleek. Ook tweedeklassers
Spijkenisse en Dordrecht presteerden uitstekend en bereikten de laatste 16, waarin beiden
pas na snelschaken werden uitgeschakeld.
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RSB-competitie
Aan de RSB-competitie 2015/2016 deden in totaal 87 achttallen mee, hetgeen er twee méér
zijn ten opzichte van het voorgaande seizoen. Het speeltempo was gewijzigd in 90 minuten
voor de hele partij + 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de RSB-competitie waren geen correcties van uitslagen nodig. Wel kreeg één team twee
matchpunten aftrek vanwege niet opkomen op de geplande wedstrijddatum.
In de promotieklasse behaalde Messemaker 1847 2 het kampioenschap door alle
wedstrijden winnend af te sluiten en zodoende een gat van maar liefst 6 matchpunten te
slaan met nummer 2 Charlois Europoort 4. Welhaast traditioneel te noemen is het feit dat
voor aanvang van de gezamenlijke slotronde er nog veel teams waren die moesten strijden
om degradatie te ontlopen. Na een zinderende slotronde, gehouden in de prachtige lokatie
van SV Spijkenisse, was het De Willige Dame 1, een jaar eerder nog gedegradeerd uit de
KNSB 3e klasse, dat samen met het al voor de laatste ronde gedegradeerde Fianchetto 1
een stap terug zal moeten doen. De nummers 5 en 6 hadden net als De Willige Dame 1 zes
matchpunten, maar 1½ bordpunt meer.
In klasse 1A werd Erasmus 1 soeverein kampioen met 13 matchpunten. Cruciaal voor het
kampioenschap was de 5-3 overwinning in de 3e ronde tegen nummer 2 RSR Ivoren Toren
3. De nummers 6 t/m 8 eindigden allen op 4 matchpunten. Krimpen a/d IJssel 3 kwam 2
bordpunten tekort en degradeert. Nummers 6 en 7 WSV 1 en Spijkenisse 3 hadden zelfs
hetzelfde aantal bordpunten, waardoor het onderlinge resultaat, winst voor WSV 1,
doorslaggevend bleek en Spijkenisse 3 daardoor ook degradeert. In klasse 1B behaalde SO
Rotterdam 2 ondanks een haperende motor aan het eind van het seizoen (twee gelijke
spelen) toch het kampioenschap met 11 matchpunten, op een matchpunt gevolgd door
Dordrecht 2. Onderin konden Sliedrecht 3 en CSV 2 degradatie niet ontlopen.
Klasse 2A zag SOF/DZP 1 kampioen worden na een harde strijd met vooral Zwijndrecht 1.
De door Zwijndrecht 1 behaalde 10 matchpunten (en maar liefst 35½ bordpunten) bleken
echter voldoende om als beste nummer 2 in de tweede klasse ook te promoveren. In klasse
2B bleef de strijd om het kampioenschap spannend tot en met de laatste wedstrijd. Shah
Mata 2 stond lang bovenaan, maar verloor in die laatste ronde nipt van Charlois Europoort 5,
waardoor laatstgenoemde team verrassend kampioen werd. En wanneer 3-Torens 1 geen
twee matchpunten aftrek had gekregen, was dat team kampioen geweest in plaats van
nummer 4. Zo dicht bij elkaar lagen de krachtsverschillen. Erasmus 2 wist in klasse 2C
redelijk eenvoudig kampioen te worden met 3 matchpunten voorsprong op nummer twee
Onésimus 1.
In de derde klasse waren de kampioenen Krimpen a/d IJssel 4 (3A), Hendrik-Ido-Ambacht 1
(3B) en Shah Mata 3 (3C). Met hen promoveren ook de nummers 2 naar de tweede klasse,
te weten WSV 2 (3A), Het Houten Paard 1 (3B) en de HZP Schiedam 2 (3C). Aardig te
vermelden is dat in klasse 3A het kampioenschap werd beslist op onderling resultaat,
aangezien de nummers 1 en 2 beiden evenveel match- en bordpunten hadden. In klasse 3C
eindigden drie ploegen bovenaan met 10 matchpunten, waarna de onderlinge volgorde op
bordpunten werd beslist. Tegengesteld aan deze twee poules had kampioen Hendrik-IdoAmbacht 1 in klasse 3B 3 matchpunten voorsprong op nummer 2 Het Houten Paard 1, dat
weer 3 matchpunten voorsprong had op de nummer 3.
In de vierde klasse werden CSV 3 (4A) en PASCAL 2 (4B) kampioen. Deze teams worden
vergezeld door nummers 2 Dordrecht 5 (4A) en CSV 4 (4B) en nummers 3 Hendrik-IdoAmbacht 2 (4A) en Nieuwerkerk a/d IJssel 3 (4B) naar de derde klasse.
De eindstanden van de RSB-competitie 2015/2016 zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.
In de promotieklasse werden Selman Ercan en Wilmar Meijer, beiden van Spijkenisse 2,
topscorer met een score van 6 uit 7. Niet onvermeld mag de 5 uit 5 van Remco Hylkema
(Messemaker 1847 2) blijven. Topscorer in de eerste klasse werd André Coenen
(Barendrecht/IJsselmonde 1) met 6½ uit. Alek Dabrowski (RSR Ivoren Toren 3) stond met
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5½ uit 6 ook maar één halfje af. In de tweede klasse wisten vier spelers 6 uit 7 te bereiken:
Ivo Lagendijk en Mark van Putten (beiden SOF/DZP 1), Clement van Eijsden (Onésimus 1)
en Gilles Donze (Erasmus 2). 5½ uit 6 werd gescoord door Arjan Drenthen (3-Torens 1),
Ernstjan Pluim Mentz (De Pionier 1) en Roland van Keeken (Zwijndrecht 1). De topscorer in
de derde klasse was Girair Hakopian (Hendrik-Ido-Ambacht 1) met de perfecte score van 7
uit 7! Wim Hennink (WSV 2) scoorde 6 uit 6, terwijl een vijftal spelers 6 uit 7 behaalde:
William Gijssen (Sliedrecht 4), Alik Tchavelachvili (Erasmus 4), Joop Knipscheer (Het Houten
Paard 1), Johan Kleinbloesem (Hendrik-Ido-Ambacht 1) en Zenun Cormehic (3-Torens 2). In
klasse 4A (6 wedstrijden) behaalden Derk Brus en Rob Docter 6 uit 6, terwijl in klasse 4B (7
wedstrijden) Teus Punt (PASCAL 2) de individuele ranglijst aanvoerde met 7 uit 7, op een
halfje gevolgd door Joost Molenaar (Nieuwerkerk a/d IJssel 3).
RSB-bekercompetitie
In de RSB-bekercompetitie ging de finale tussen RSB-kampioen Messemaker 1847 en
eersteklasser HZP Schiedam, dat de laatste jaren steeds ver in het bekertoernooi komt
(finale, halve finale en nu weer finale). Gastheer was Onésimus. Het werd, zoals vaker, een
zeer spannende wedstrijd die helemaal op het eind – met een 1½-1½ tussenstand – in het
voordeel van Messemaker 1847 werd beslist. Zodoende behaalde Messemaker 1847 de
dubbel. Een zeer opvallend gegeven: om de finale te bereiken speelde HZP Schiedam alle
vier eerdere wedstrijden 2-2, waarna telkens het snelschaken met 3-1 werd gewonnen.
RSB-viertallencompetitie
De vernieuwde, nu geheel van de achttallencompetitie losstaande, viertallencompetitie werd
gespeeld met in totaal 25 teams, waarvan 7 teams in de 1e Divisie en 18 teams in de 2e
Divisie. In de 1e Divisie werd één poule gevormd. Vóór de laatste ronde hadden nog vier
teams kans op het kampioenschap. Na die laatste ronde bleek het 1e viertal van Dordrecht
bovenaan te zijn geëindigd. In de 2e Divisie werden drie poules met vier teams gevormd, die
een dubbelrondige vierkamp speelden (6 wedstrijden in totaal), en één poule van zes teams,
die een enkelrondige zeskamp speelde (5 wedstrijden in totaal). Gezien het aantal teams en
rekening houdend met de speelweken was deze indeling de beste manier om de teams zo
veel mogelijk wedstrijden te laten spelen. Kampioen werden het 3e viertal van De IJssel in
divisie 2A, het viertal van Moerkapelle in divisie 2B, het 2e viertal van De IJssel in divisie 2C
en het 2e viertal van RSR Ivoren Toren in divisie 2D.
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
KNSB-ratinglijsten van november 2015, februari 2016, mei 2016 en augustus 2016.
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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-1
V-2A
V-2B
V-2C
V-2D
beker

1e ronde

2e ronde

3e ronde

4e ronde

5e ronde

6e ronde

7e ronde

nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
nov „15
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16

feb „16
feb „16
feb „16
nov „15
feb „16
feb „16
nov „15
feb „16
feb „16
nov „15
feb „15
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16

feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
mei „16

feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
feb „16
mei „16
feb „16
feb „16
mei „16
mei „16
mei „16

mei „16
feb „16
mei „16
feb „16
mei „16
mei „16
feb „16
feb „16
mei „16
feb „16
feb „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
aug „16

mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
aug „16
mei „16
mei „16

mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
mei „16
aug „16

mei „16

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 2015/2016 geen kadercursussen vanuit de KNSB
georganiseerd. Kadercursussen zijn er op twee vlakken: voor trainers (bijvoorbeeld
Schaaktrainer Stap 1, Schaaktrainer 2) en voor arbiters (bijvoorbeeld Scheidsrechter A,
Indelingsdeskundige A). Wel hebben enkele RSB-leden elders in het land een cursus
Schaaktrainer 1 gedaan. Hiervoor geslaagd zijn: Gabriël Cornelisse, Martin van der Hidde en
Brian van Kanten. Ook waren er in juli en september 2015 nog enkele geslaagden van de
cursus Schaaktrainer 2 uit seizoen 2014/2015: Bart Dubbeldam, Richard Koopman en
Simone ‟t Mannetje.
Reglementen
Op de Algemene Vergadering van de RSB, gehouden op 11 mei 2016, is het nieuwe RSBviertallencompetitiereglement aangenomen.
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 RSB-verenigingen voor de prettige samenwerking.
Arrian Rutten,
competitieleider RSB.
26 juli 2016
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Eindstanden RSB-competitie seizoen 2015/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promotieklasse
Messemaker 1847 2
Charlois Europoort 4
Nieuwerkerk a/d IJ. 1
Moerkapelle 1
Spijkenisse 2 *
Sliedrecht 2 *
De Willige Dame 1
Fianchetto 1

Ap Mp Bp
7 14 36½
7 8 29½
7 8 29
7 7 27
7 6 27
7 6 27
7 6 25½
7 1 22½

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 1A
Erasmus 1
RSR Ivoren Toren 3
Overschie 2
HZP Schiedam 1
De IJssel 1
WSV 1 *
Spijkenisse 3 *
Krimpen a/d IJssel 3

Ap Mp Bp
7 13 37½
7 11 32½
7 8 30½
7 6 27
7 6 26½
7 4 24
7 4 24
7 4 22

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

Klasse 1B
SO Rotterdam 2
Dordrecht 2
Krimpen a/d IJssel 2
Barendr/IJ'monde 1
Shah Mata 1
PASCAL 1
Sliedrecht 3
CSV 2

Ap Mp Bp
7 11 32
7 10 32
7 9 32½
7 8 34
7 8 31½
7 5 25½
7 3 19
7 2 17½

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 2A
SOF/DZP 1
Zwijndrecht 1
De Pionier 1
Maassluis 1
Erasmus 3
Dordrecht 3
Hoeksche Waard 1
De Penning 1

Ap Mp Bp
7 12 39½
7 10 35½
7 8 30
7 8 26½
7 7 26
7 5 26½
7 5 22½
7 1 17½

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

Klasse 2B
Charlois Europoort 5
SO Rotterdam 3
Shah Mata 2
3-Torens 1 (-2)
Fianchetto 2
Barendr/IJ'monde 2
De Willige Dame 2
Onésimus 2

Ap Mp Bp
7 10 30
7 9 31
7 9 30
7 8 31½
7 7 28½
7 4 25
7 4 24
7 3 24

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

Klasse 2C
Erasmus 2
Onésimus 1
Nieuwerkerk a/d IJ. 2
Moerkapelle 2
Messemaker 1847 3
Overschie 3
RSR Ivoren Toren 4
Spijkenisse 4

Ap Mp Bp
7 12 38½
7 9 32
7 8 29½
7 8 27½
7 7 29½
7 7 26½
7 5 23½
7
0 17

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

Klasse 3A
Ap Mp Bp
Krimpen a/d IJssel 4 * 7 12 36½
WSV 2 *
7 12 36½
De IJssel 2 *
7 8 31
Barendr/IJ'monde 3 *
7 8 31
RSR Ivoren Toren 5
7 7 27
Fianchetto 4
7 6 26
Ridderkerk 1
7 3 20
Spijkenisse 5
7 0 16

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

Klasse 3B
HI Ambacht 1
Het Houten Paard 1
Dordrecht 4
SOF/DZP 2
Sliedrecht 4
Erasmus 4
Messemaker 1847 4
Hoeksche Waard 2

Ap Mp Bp
7 14 43½
7 11 32
7 8 26½
7 7 29½
7 7 27
7 6 29
7 3 22½
7 0 14

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

Klasse 3C
Shah Mata 3
HZP Schiedam 2
De Pionier 2
3-Torens 2
Fianchetto 3
Charlois Europoort 6
Ashtapada 1
WSV 3

Ap
7
7
7
7
7
7
7
7

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

Klasse 4B
PASCAL 2
CSV 4
Nieuwerkerk a/d IJ. 3
De Pionier 3
Krimpen a/d IJssel 5
SOF/DZP 4
Barendr/IJ'monde 4
Overschie 4

Ap Mp Bp
7 14 40
7 9 33
7 8 34
7 8 24½
7 7 31
7 5 23½
7 4 19½
7 1 18½

1.
2.
3.
4.

Viertallen 2A
De IJssel V3
Onésimus V3
HI Ambacht V1
Dordrecht V3

Ap Mp Bp
6 11 14½
6 9 15½
6 2 9½
6 2 8½

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

Viertallen 2C
Ap Mp Bp
De IJssel V2
5 9 14
Dordrecht V2
5 7 12
De Willige Dame V1
5 6 11
Onésimus V2
5 4 10
Krimpen a/d IJssel V1 5 2 7½
Erasmus V2
5 2 5½

1.
2.
3.
4.

Viertallen 2B
Moerkapelle V1
RSR Ivoren Toren V3
3-Torens V1
Barendr/IJ'monde V1

Ap Mp Bp
6 9 14½
6 8 13½
6 6 11½
6 1 8½

1.
2.
3.
4.

Viertallen 2D
Ap Mp Bp
RSR Ivoren Toren V2
6 7 13
Messemaker 1847 V1 6 7 12
Spijkenisse V2
6 6 12
Zwijndrecht V1
6 4 11

Mp
10
10
10
7
6
6
4
3

Bp
32
31
29
30
28
27½
25
21½

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 4A
CSV 3
Dordrecht 5
HI Ambacht 2
SOF/DZP 3
PASCAL 3
Shah Mata 4
Sliedrecht 5

Ap Mp Bp
6 12 37
6 8 26½
6 7 25½
6 6 26
6 4 16½
6 3 22
6 2 14½

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

Viertallen 1
Dordrecht V1
Erasmus V1
RSR Ivoren Toren V1
Onésimus V1
Fianchetto V1
De IJssel V1
Spijkenisse V1

Ap Mp Bp
6 8 13½
6 7 14½
6 7 13½
6 6 13
6 6 11
6 5 10
6 3 8½

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. 2015-2016
RSB Persoonlijk Kampioenschap 2015
In 2015 werd het PK van de RSB 2015 net als in 2013 en 2014 georganiseerd door Charlois
Europoort in hun, inmiddels voormalige, speellokatie De Passage op Rotterdam-Zuid, van 12
t/m 22 augustus 2015. Er deden in totaal 55 spelers mee, 2 minder dan het voorgaande jaar.
De A-groep (23 spelers) werd, met de score van 5½ uit 7, gewonnen door titelverdediger
Rick Lahaye (Spijkenisse), die zich daarmee wederom Persoonlijk Kampioen van de RSB
mag noemen. Gedeeld 2e t/m 4e werden, in volgorde van weerstandspunten, Robin Lecomte
(Charlois Europoort), Daniël Zevenhuizen (Spijkenisse) en Ricardo Klepke (Spijkenisse), met
een score van 5 uit 7. Ongedeeld 5e werd FM Joost van Ruitenburg (RSR Ivoren Toren) met
4½ uit 7. Er deden geen dames mee, waardoor de titel van dameskampioene van de RSB
vacant blijft.
De B-groep (32 spelers) werd met de maximale score van 7 uit 7 (!) gewonnen door Hans
van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel). Vier man volgden met 5 uit 7 op de gedeeld 2e
plaats. In volgorde van weerstandspunten: Floris Doolaard (Krimpen a/d IJssel), Shau-Ming
Yuen (Onésimus) en Xander van Doorn (Hendrik-Ido-Ambacht).
De ratingprijzen in de A-groep waren voor Bart Dubbeldam, Wiggert Pols en Arne Pols (allen
Krimpen a/d IJssel), die in de B-groep voor William Gijsen (Sliedrecht), Derek Zuurmond
(WSV/Messemaker 1847) en Dick Vons (HZP Schiedam).
Het Charloise organisatiecomité, met onder meer Marjolein en Angelique Osinga, Ruud Kok
en Tjerk Tinga, wordt heel hartelijk bedankt voor de zaal en de catering. Remko Moerkerken
trad op als toernooiwedstrijdleider. De PK-pagina‟s op de RSB-website werden beheerd door
Simon en Ruud van der Beek. Aad Juijn maakte de uitgebreide dagverslagen. Verder
werden door Jason Zondag 34 partijen ingevoerd, welke via de RSB-site beschikbaar zijn.
De toernooifotografie was in handen van Han Everaars. In met name het voortraject heeft
RSB-penningmeester Peter de Weerd veel coördinerend 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 2016
Het RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams heeft dit seizoen wederom niet
plaatsgevonden.
RSB Open seniorenkampioenschap 2016
Dit open kampioenschap werd voor het vierde opeenvolgende jaar gespeeld in de
speellokatie van SV Spijkenisse, namelijk bibliotheek annex denksportcentrum “De
Boekenberg” in Spijkenisse. De organisatie was in de vertrouwde handen van Simon, Ruud
en Wies van der Beek, met assistentie van Kees en Elly Hamelink en Rienk Pluim (dank aan
allen, ook de niet bij naam genoemden!). Het RSB Open seniorenkampioenschap vond
plaats op zaterdag 21 mei 2016 en telde 48 deelnemers: 20 in groep 1 (60+) en 28 in groep
2 (60+). Door de geringe deelname in de leeftijdscategorie 50 t/m 59 jaar was er geen aparte
groep 3 (50+), maar speelden er 4 in groep 1 en 3 in groep 2 mee. Winnaar van de titel RSB
Open Seniorenkampioen werd Peter Glissenaar (Krimpen a/d IJssel) met een score van 6½
punten uit 7 partijen. Ongedeeld 2e, een vol punt erachter, eindigde Murdoch Mac Lean
(Erasmus). Gedeeld 3e werden met 4½ uit 7, op volgorde van WP, Symon Algera
(Voorschoten), Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel) en Adri Timmermans
(Dordrecht). Groep 2 werd een prooi voor Coen Dortmond (Zwijndrecht) met 6 uit 7.
Ongedeeld 2e werd Wim Bergers (Scheve Toren) met 5½ uit 7. Gedeeld 3e werden met 5 uit
7, op volgorde van WP, Herman Stakenburg (Alphense S.C.), Gerrit Boer (Charlois
Europoort) en John van Waardenberg (De Willige Dame). De vier groep 3-spelers in groep 1
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streden om de titel van groep 3. De beste bleek Dik van der Pluijm (Shah Mata) met 3½ uit 7.
Met evenveel punten, maar minder WP, werd Frans Frishert (Shah Mata) tweede. Derde
werd Paul de Freytas (Spijkenisse) met 3 uit 7.
Arrian Rutten,
wedstrijdleider a.i. RSB.
26 juli 2016
4.f. Jaarverslag van de jeugdleider 2015-2016
Afgelopen jaar is het jeugdbeleid van de RSB voor de komende jaren opgesteld. Eerder was
door Jan Sijbesma en Eric de Lange een voorzet gegeven. In het jeugdleidersoverleg is
hierover gediscussieerd met jeugdleiders en voorzitters. Op basis van de voorzet en de
discussie is een visie en missie opgesteld die ons een kader bieden voor de komende jaren.
Bij de Algemene Vergadering van mei 2016 zijn deze visie en missie aangenomen. Aan het
einde van dit hoofdstuk zijn deze nogmaals opgenomen.
De reguliere activiteiten, zoals voorrondes van NK‟s en Grand Prix-toernooien, zijn ook dit
jaar weer dankzij veel vrijwilligers prima georganiseerd. Specifiek gaat het dan om
voorrondes van het Persoonlijk Jeugdkampioenschap (PJK), Jeugdclubkampioenschap
(JCK), het basisschoolteamkampioenschap en het 345-toernooi. Per toernooi is in dit
hoofdstuk een verslag opgenomen.
Het speerpunt voor komend jaar is het schoolschaak. Binnen onze regio gebeurt heel veel
op dit gebied met schoolschaaktoernooien, trainingen op scholen etc. Door alle neuzen van
de organisatoren dezelfde kant op te laten staan, kunnen deze activiteiten elkaar versterken.
Hiervoor doen we een beroep op iedereen binnen de RSB die begaan is met het
jeugdschaken. Het gaat dan om jeugdleiders en trainers van de verenigingen, maar ook
schakers van verenigingen zonder jeugd en ouders van schakers. Binnenkort worden
vertegenwoordigers van verenigingen uitgenodigd om hierover te discussiëren en plannen te
maken voor het komend seizoen.
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.
RSB-activiteiten
Vanuit de RSB zijn o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:
Persoonlijk Jeugdkampioenschap (PJK)
Grand Prixtoernooien
Jeugd Clubkampioenschap (JCK)
Schoolschaak Basisonderwijs (Erasmiaans)
345-toernooi
VO-teams
Hutton
Aanwezigheid Jeugdvakantieland
Persoonlijk Jeugdkampioenschap (PJK)
Categorie A/B
In de A/B categorie is gezamenlijk gespeeld. Wang Yang werd hierin eerste met 5 uit 6 met
slechts 2 remises en de rest winst. Op de tweede plaats werd Ting Ting Lu het beste meisje
van deze groep, maar ze werd eerste van de B-spelers. Zij behaalde 4 punten net als 3
anderen, maar had een betere WP-score. Op de tweede plaats van de B-spelers eindigde
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Wiggert Pols op SB-punten vóór William Gijsen (derde in categorie B) en Arne Pols (vierde in
categorie B) allen met 4 uit 5.
Op de tweede plaats van de A-spelers kwam Marco Tjepkema met 3½ uit 6. Een mooie
score voor deze debutant. Het beste meisje van de A-spelers werd Meike Riemens met 2 uit
6.
Categorie A
1
2
3
Categorie B
1
2
3

Overall
Wang Yang
Marco Tjepkema
Lambert Wildemans
Overall
Ting Ting Lu
Wiggert Pols
William Gijsen

Meisjes
Meike Riemens

Meisjes
Ting Ting Lu
Lorena Kalkman
Meri Bahadoer

Categorie C
In categorie C eindigde Dominggus Paays ongenaakbaar met 5 uit 5 op de eerste plaats.
Denny Keetelaar eindigde op de tweede plaats met 3½ uit 5 en op de derde plaats eindigde
Djad Maes met 3 uit 5. Met 2½ uit 5 werd Javeria Komal Zubair het beste meisje in deze
categorie.
Categorie C
1
2
3

Overall
Dominggus Paays
Denny Keetelaar
Djad Maes

Meisjes
Javeria Komal Zubair

Categorie D
Lucas Nguyen was een klasse apart in deze klasse met 8 uit 9. Slechts 2 remises hoefde hij
toe te staan. Job Verheul kwam op de tweede plaats met 6½ uit 8, net voor Marek Kudlicka
die ook 6½ uit 8 had, maar een mindere WP-score.
Bij de meisjes scoorde Kathleen Wiegmann het beste met 6 uit 9 gevolgd door Alaya Retel
Helmricht (5 uit 9) en Luana Mensing (4½ uit 9).
Categorie D
1
2
3

Overall
Lucas Nguyen
Job Verheul
Marek Kudlicka

Meisjes
Kathleen Wiegmann
Alaya Retel Helmrich
Luana Mensing

Categorie E
Categorie E werd een prooi voor Wesley Tjong Tjin Joe met 6½ uit 7. Luana Mensing had
ook 6½ uit 7 maar net een mindere WP-score. Muhammad Saad Zubair werd derde met 5
punten uit 7 partijen.
Bij de meisjes werd Luana Mensing dus vanzelf eerste gevolgd door Kimmily Tran (4½ uit 7)
en Fieke van Griethuizen (1 uit 7).
Categorie E
1
2
3

Overall
Tjong Tjin Joe, Wesley
Mensing, Luana
Zubair, Muhammad Saad
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Meisjes
Luana Mensing
Kimmily Tran
Fieke van Griethuizen

Categorie F/G/H
In de categorie F werd Alan Bakija met 7 uit 7 uitgesproken winnaar, gevolgd door Twan van
Raamsdonk met 6 uit 7 en Jasper Aron Krause met 5 uit 7. Dana Verheij was het beste
meisje van de F met 4 uit 7.
Samuel Gijsen werd met 4 uit 7 de beste speler uit de categorie G. Alina Pröschle werd het
beste meisje in deze categorie met 3 uit 7.
Yuko Paulzen werd de beste in categorie H met 4½ uit 7. Het beste meisje in H werd Alyssa
van Bochoven (2 uit 7).
Categorie F
1
2
3

Overall
Alan Bakija
Twan van Raamsdonk
Jasper Aron Krause

Categorie G
1

Overall
Samuel Gijsen

Categorie H
1

Overall
Yuko Paulzen

Meisjes
Dana Verheij

Meisjes
Alina Pröschle

Meisjes
Alyssa van Bochhove

Resultaten NK
Op het NK hebben de RSB-spelers prima gepresteerd waaronder twee kampioenen.
Het NK A/B/C is voor de derde keer georganiseerd door Pathena met steun van de
RSB in het Topsport Centrum te Rotterdam. De organisatie was ook dit jaar weer heel
professioneel en we bedanken Pathena voor dit prachtige evenement in onze regio.
Op dit NK A/B/C had Daniel Zevenhuizen een zware dobber aan zijn tegenstanders in
categorie A. Als beste RSB-speler eindigde hij op de tiende plaats met 4½ uit 9. AnnaMaja Kazarian behaalde ook 4½ uit 9 en werd hiermee het beste meisje. In de
categorie A meisjes werd Lola den Dunnen derde met 4 uit 7.
In categorie B werd Marijn den Hartog soeverein eerste met 7½ uit 9. 1½ punt voor de
nummer twee Joris Kokje die samen met Kevin Nguyen op 6 uit 9 eindigde. Ook Bart
Dubbeldam en Wiggert Pols deden het met 5½ uit 9 heel goed (gedeeld vierde plaats).
Bij de meisjes behaalde Ting Ting Lu een prima derde plaats met 4½ uit 7.
Ook dit keer werd Liam Vrolijk Nederlands kampioen in de C-categorie. Dit keer nog beter
dan vorig jaar met 8 uit 9. Bij de meisjes ook succes. Pascal Monteny werd kampioen met 7
uit 9 bij meisjes C. Ze bleef haar tegenstanders net op weerstandspunten voor.
Lucas Nguyen deed het erg goed in de D-categorie en werd tweede met 7 uit 9. Kathleen
Wiegmann kwam op de gedeelde zevende plaats met 5½ uit 9.
In de E-categorie deed Dylan Achuthan het heel goed met een gedeelde vierde plaats (6 uit
9).
Ook Kimmily Tran scoorde prima met 6 uit 9 een derde plaats. Op de gedeelde 4e plaats
eindige Luana Mensing met 5½ uit 9.
Olivier Lipschart en Wesley Tjong Tjin Joe deden het heel goed op het NK in categorie F. Ze
werden gedeeld derde met 5½ uit 7. In categorie G werd Lancelot Kien gedeeld derde met 5
uit 7. Op het NK werden Samuel Gijsen en Joep Westerhof prima gedeeld zesde met 4 uit 7
in categorie H.
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Grand Prixtoernooien
Dit jaar zijn er negen Grand Prix toernooien georganiseerd. Uit de deelname van veel
kinderen blijkt dat de GP-toernooien in een grote behoefte voorzien.
De volgende toernooien zijn het afgelopen seizoen gespeeld.
Locatie
Corry Vreekentoernooi
Open Jeugdschaakkampioenschap de Pionier (OJKP)
Open Capels Jeugdkampioenschap
Ideko Grand Prix toernooi
Kemper Grand Prix toernooi
Alblasserwaard jeugdschaaktoernooi
IJsselmonde/Barendrecht Grand Prix toernooi
RSR Ivoren Toren Jeugdschaaktoernooi
Wolfert Dalton Grand Prix toernooi

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

Aantal
72
62
105
86
76
74
82
81
66

De winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën over de gehele cyclus heen staan in
de volgende tabel. Hiervoor moet het kind wel minimaal vijf keer meegespeeld hebben op
een GP. Als iemand meer toernooien heeft gespeeld worden alleen de vijf beste resultaten
meegerekend. In groep B heeft slechts één persoon voldoende toernooien gespeeld.
Vandaar dat de tweede en derde plaats grijs gemaakt zijn.
Cat

E

Geboortejaar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

F

2006

G

2007

H

2008

B
C
D

1e

2e
GPScore

3e
GPScore

GPScore

Daní
Retel
526
Helmrich
Eva Stok
Dominggus
Paays
Kathleen
Wiegmann
Dylan
Achuthan
Manasvita
Basa
Joep
Westerhof

566
598

Denny
Keetelaar
Cedric
Kerkmeester

556
590

586

Daniel Franke

582

552

Luana Mensing

546

556

Alan Bakija

538

504

Oscar Verwer

426

D‟Joshua
Wiegmann
William
Shakhverdian
Jannes
Westerhof
Joaquin Aarts
Aristarch
Potapov
Tim
Huizen

546
590
544
534
502

van

422

De overall winnaar van 2015-2016 is net als het voorgaande jaar Dominggus Paays met een
totale score van 590 punten (zie foto links). Hij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
Jeugd Clubkampioenschap
Dit jaar werd het JCK samen met de HSB georganiseerd. We hopen dat op deze wijze de
spelers meer tegenstand krijgen en ook dat er meer teams meedoen. De eerste dag werden
in Rotterdam de categorieën A, B en D gespeeld. Mede door het samenvoegen van de RSBen HSB-kampioenschappen was het nu voor het eerst sinds jaren weer mogelijk om een
JCK in de A/B-categorie te houden. Hiervoor hadden zich zes teams aangemeld. In de
categorie D streden veertien teams om de bekers.
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Op de tweede dag werd gespeeld in de categorieën C en E in Den Haag. Met 28 teams was
deze tweede speeldag van het JCK-RSB/HSB een groot succes.
Categorie A/B
Klim-Op AB
Promotie AB

Categorie C
Botwinnik C1
Klim-Op C1

Categorie D
Klim-Op D1
Pionnetjes D1
Klim-Op D3

Categorie E
Klim-Op E1
Pionnetjes E1
Klim-Op E2

Basisscholenkampioenschap
Voor
het
Basisscholenkampioenschap
hadden zich tien teams aangemeld. Dit
toernooi geldt als kwalificatie voor het NK
voor Basisschoolteams.
Na zeven rondes kon de stand opgemaakt
worden. De Stelberg werd net als vorig jaar
eerste. Zij behaalden 13 matchpunten. Dat
was net 1 punt meer dan de nummer 2,
Passe Partout dat 12 matchpunten behaalde.
Op de derde plaats eindigde de EbenHaëzerschool.
Op het NK was Passe Partout de beste van
de
RSB-teams.
Zij
behaalden
17
matchpunten en werden daarmee derde. De Stelberg behaalde 13 matchpunten (achtste
plaats), terwijl de Eben Haëzerschool 10 matchpunten binnenhaalde (27e).
345-toernooi
Op zaterdag 19 maart werd het 345-toernooi gespeeld bij en georganiseerd door Shah Mata.
Dit is een toernooi voor basisschoolkinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Bij dit toernooi
speelden 63 kinderen mee van 18 scholen; een groot succes dus. Slechts vijf kinderen
waren aangesloten bij een club, dus er waren heel veel schoolschakers.

Na 5 rondes werden de punten voor de scholen opgeteld waarbij een gewonnen partij voor 3
punten telt, een remise voor 2 punten en een verliespartij 1 punt. Uiteindelijk bleek de
Eduard van Beinumschool de meeste punten te hebben. De nummer twee werd (na
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hertelling) OBS West en op nummer drie eindigde de Eloutschool die voor het eerst
meedeed en dat zelfs met acht kinderen.
De drie beste scholen hebben meegedaan aan het NK 345. Op het NK werd Eduard van
Beinum prima derde in de groep van scholen met meer dan 15 kinderen. In de groep t/m 9
kinderen werd de Eloutschool 9e en OBS West eindigde als twaalfde.
Eindstand voorrondes:
Eduard van Beinum
OBS West
Eloutschool
Voortgezet Onderwijs
In de RSB worden geen
voorrondes gespeeld voor het
Voortgezet Onderwijs. Er deden
vanuit de RSB 2 teams mee. Zij
behaalden
hele
goede
resultaten. Het Wartburg College
(locatie Revius) werd tweede
met
15
bordpunten
en
Erasmiaans
(Rotterdam)
behaalde 12½ punt en werd
hiermee derde.
Huttontoernooi
Zaterdag 31 oktober is de Rotterdamse Schaakbond winnaar van het Huttontoernooi 2015
geworden.
Op het NK voor Jeugdteams van de regionale bonden, dit jaar in Amsterdam gehouden,
waren tien regionale bonden (SBO, OSBO, SGS, ZSB, NHSB, SGA, LeiSB, HSB, RSB en
NBSB) aanwezig met jeugdteams.
De Rotterdamse Schaakbond was ijzersterk in de leeftijdscategorieën A en B. De RSB
haalde het maximaal aantal matchpunten van 10 in de A-categorie en leverde slechts 1½
bordpunt in.
In het totaalklassement betekende dit alles goud voor de RSB! Abusievelijk werd de
overwinning in eerste instantie toegeschreven aan de NHSB, die echter op de tweede plaats
is geëindigd.
Jeugdvakantieland
Ook in 2015 stond RSB weer op Jeugdvakantieland. Elke dag waren er veel kinderen die
geïnteresseerd waren in het edele schaakspel.
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RSB Visie en Missie op Jeugdschaken
Visie van de RSB op het jeugdschaken
De RSB wil sterke verenigingen binnen haar geledingen met een gezonde financiële positie,
een gezond ledenbestand en waarborging van het voortbestaan middels het hebben van een
jeugdafdeling. Het streven is dat meer kinderen kennismaken met schaken en opgeleid
worden om als volwaardig lid in clubverband te schaken in de regio Rotterdam.
Missie van de RSB voor het jeugdschaken
De RSB heeft een ondersteunende, stimulerende en actieve rol naar de verenigingen toe.
De RSB faciliteert, waar nodig, verenigingen in het opzetten en uitbreiden van een
jeugdafdeling en de vorming van een verenigingsjeugdbeleid. Daarnaast fungeert de RSB
als partner in een schoolschaakcommissie om het schoolschaken te bevorderen door middel
van schaaklessen op basisscholen in de gehele regio. De jeugd vormt de basis voor de
doorstroming naar de seniorenafdelingen. Dit ondersteunt de RSB door het organiseren van
evenementen en het bieden van trainingsmogelijkheden ten behoeve van talentherkenning
en -ontwikkeling. Voor dit alles werkt de RSB samen met de KNSB, andere regionale bonden
en stichtingen. De RSB ondersteunt bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven op een
financieel verantwoorde wijze.
Om de visie en missie te verwezenlijken voert de RSB de volgende activiteiten uit:
o

o

o
o

De RSB heeft een RSB-jeugdcommissie waar alle jeugdleiders van de verenigingen
zitting in hebben. De RSB jeugdleider is voorzitter van deze commissie. Deze
commissie moet bij voorkeur vier maal per jaar, maar tenminste twee maal per jaar
bijeenkomen om lopende en nieuwe zaken te bespreken.
Vanuit de RSB-jeugdcommissie wordt een kernteam opgezet dat zich met de lopende
zaken in uitvoerende zin bezighoudt, zoals Grand Prix, PJK, JCK, Groene Hart
Jeugdcup, NK, Huttontoernooi, etc. De kernteamleden vormen werkgroepen voor de
begeleiding en uitvoering van deze zaken.
De RSB ondersteunt verenigingen en brengt ze bijeen, zodat kennis en ervaringen
kunnen worden uitgewisseld. De verenigingen kunnen geholpen worden met zaken
als het opzetten van een jeugdafdeling of het opzetten van beginnerscursussen.
De RSB ontwikkelt en ondersteunt binnen de schoolschaakcommissie activiteiten.
Scholen worden actief benaderd voor zaken als schoolschaaklessen en
schoolschaaktoernooien.
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o

o
o

De RSB stelt een beleid op voor training en ontwikkeling van alle jeugdschakers met
inbreng van de verenigingen. Daarnaast wordt gefaciliteerd voor het opzetten van
trainerscursussen, het opzetten van trainingsbeleid en het koppelen van verenigingen
voor het uitwisselen van trainers.
De RSB onderhoudt contacten met partners, zoals Pathena en Het Schaakkasteel en
woont de landelijke jeugdleidersvergaderingen bij. Ook overlegt de RSB met
omringende bonden over samenwerking, zoals bijvoorbeeld bij het JCK.
Het te voeren beleid dient op een heldere en transparante wijze gefinancierd te
worden. Hiervoor dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn door
contributies of sponsors.

Verenigingszaken
In het kader van het onderzoek van gezonde verenigingen is vanuit de jeugd een visie en
een missie opgesteld. Dit heeft onder andere als doel om meer jeugd aan te trekken binnen
de vereniging, maar ook en vooral om de jeugd vast te houden, zodat ze door kunnen
stromen naar de senioren. Vanuit verschillende verenigingen heb ik initiatieven hiervoor
gehoord, zoals dat jeugd met de senioren kan meespelen met een uur bedenktijd of een
aparte recreantencompetitie waar ook beginnende of zwakkere schakers in mee kunnen
spelen.
Verder blijkt uit de statistieken dat de groep 25 t/m 40 jaar nog ondervertegenwoordigd is in
de verenigingen. De komende tijd willen we gaan brainstormen op welke wijze we vanuit de
RSB de verenigingen beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld op het vlak van promotie.
Ieder idee of initiatief wordt van harte verwelkomd en horen we graag.
E. Hartog,
Jeugdleider / Verenigingszaken
14 augustus 2016

28

5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
De kascontrolecommissie, in de personen van A. van der Leij en A. W. van Munster, heeft op
29 juli 2016 de jaarrekening 2015-2016 van de Rotterdamse Schaakbond gecontroleerd.
Hieronder treft u een afschrift aan van de bevindingen van de commissie:

6. Verkiezing secretaris RSB
De heer W. D. Platje is aan het einde van zijn tweede termijn van drie jaar als secretaris van
de RSB gekomen en derhalve aftredend. Hij heeft het bestuur van de RSB medegedeeld
zich herkiesbaar te stellen voor een derde termijn van drie jaar. Het bestuur ondersteunt zijn
kandidatuur en draagt hem hierbij opnieuw voor als secretaris van de RSB.
Volgens artikel 12 lid 3a van de statuten kunnen verenigingen of drie individuele leden
schriftelijk tegenkandidaten stellen tot uiterlijk veertien dagen voordat de Algemene
Vergadering wordt gehouden.
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7. Mededelingen vanuit de KNSB
Bij dit agendapunt krijgt de vertegenwoordiger van de KNSB de gelegenheid het woord te
richten tot de Algemene Vergadering van de RSB.
8. RSB-Website
Het bestuur van de RSB wenst met de leden van de Algemene Vergadering van gedachten
te wisselen over de “nieuwe” website. De website is inmiddels bijna een jaar operationeel.
Het bestuur zou graag vernemen welke verbeterpunten u heeft geconstateerd. Welke zaken
u mist en graag gerealiseerd zou zien. Wat u vindt van de inhoud, zoals die momenteel op
de website verschijnt: moet de site uitsluitend berichten over de RSB, de RSB-competitie,
toernooien in de regio en dergelijke of moet er ook breder aandacht zijn voor alles wat met
schaken te maken heeft, bijvoorbeeld door schaaknieuws van andere sites over te nemen of
ernaar te verwijzen. De achterliggende gedachte is, dat niet alleen de redacteuren van de
website bepalen wat er voor u interessant is, maar dat u dat zelf bepaalt.
9. Loting voor de RSB-bekercompetitie
Onder leiding van de competitieleider zal de loting voor de RSB-bekercompetitie worden
verricht.
10. Rondvraag

11. Sluiting
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