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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 2017

De agenda voor de 176e Algemene Vergadering van 13 september 2017 luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen van de 175e Algemene Vergadering van 10 mei 2017
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. Prijsuitreiking RSB-viertallencompetitie
6. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
7. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
8. Verslag Geschillencommissie
9. Verkiezing bestuursleden RSB
a. Verkiezing voorzitter
b. Verkiezing penningmeester
c. Verkiezing competitieleider
d. Verkiezing jeugdleider
10. Mededelingen vanuit de KNSB
11. Persoonlijk Kampioenschap RSB
12. Vaststelling competitie-indeling
13. Loting voor de RSB-beker
14. Rondvraag
15. 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
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1. Opening
Opening van de 176ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala.

2. Notulen van de 175ste Algemene Vergadering van 10 mei 2017
(Concept) Notulen van de 175e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op
woensdag 10 mei 2017 te Capelle aan den IJssel
Aanwezigheid:
Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van:
3-Torens (M. van Vaalen, J. Nijboer), Barendrecht (T. P. de Bruijn), Capelse S.V. (J. Valstar),
Dordrecht (J-W Versloot, T. Slagboom), Erasmus (F. van Zutphen), Hoeksche Waard (F. Op de
Beek, D. van Vuuren), Het Houten Paard (R. Bosch), Krimpen aan den IJssel (P. Glissenaar, A.
van der Waal), Maassluis (P. Blok), Messemaker 1847 (M. Avedissian), Onésimus (M. Schouten),
Oostflakkee (J. van Genderen), Overschie (J. Doornheim, R. Verbeek), RSR Ivoren Toren (P. M.
Dekker), Ridderkerk (B. Kuijper), Shah Mata (D. van der Pluijm), SO Rotterdam (A. W. van
Munster), Spijkenisse (S. van der Beek), De Willige Dame (C. Paans), De IJssel (F. van de
Pavoordt, A. van den Berg) en IJsselmonde (S. Brabers). (21 verenigingen)
Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van:
Ashtapada, Fianchetto, Jeugdvereniging Kralingen, Moerkapelle, De Penning, De Pionier, Rokado,
Sliedrecht, Zwarte Pion en Zwijndrecht. (10 verenigingen). De heer A. Postma heeft eveneens
bericht van verhindering gestuurd. De KNSB meldde geen vertegenwoordiger te kunnen sturen.
Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van:
Charlois/Europoort, Hendrik Ido Ambacht, HZP Schiedam, Klim-Op, Nieuwerkerk aan den IJssel,
PASCAL en WSV. (7 verenigingen)
Verder zijn aanwezig: A. Ayala (voorzitter RSB), W. Platje (secretaris RSB), P. de Weerd
(penningmeester RSB), A. Rutten (competitieleider RSB) en E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid
verenigingszaken RSB) en de heren F. G. Maas (Erelid) en M. Degeling (Lid van Verdienste)
1. Opening
Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
2. Notulen van de 174e Algemene Vergadering van de RSB van 7 september 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Ayala doet de vergadering de volgende mededelingen:
a. Schaakvereniging Zwijndrecht wordt helaas opgeheven.
b. Er is een vereniging in oprichting in Spangen.
c. Het Persoonlijk Kampioenschap wordt in augustus weer in Spijkenisse gehouden.
d. Er wordt voor sterkere spelers momenteel gewerkt aan de organisatie van een zogenaamde
'010-kamp'.
e. Het PJK A/B/C meisjes krijgt een andere opzet en er komen nieuwe plaatsingstoernooien voor
de NJK. Aan de bonden is gevraagd om bij te dragen aan de organisatie ervan. De RSB heeft
besloten jaarlijks € 300,- te zullen bijdragen. Voor de andere categorieën (C t/m H) wordt nog
steeds het vertrouwde PJK georganiseerd, wederom in Spijkenisse.
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f. De vacature combinatiefunctionaris schaken is ingevuld. De heer Wilfried den Breejen is
aangesteld in deze 'Rotterdamse' functie. De jeugdleider van de RSB onderhoudt de contacten. De
focus van deze functionaris zal komen te liggen bij het schoolschaak in het basisonderwijs.
g. De samenwerking om te komen tot een uitwisseling en een schaaktoernooi met Hull kan dit jaar
helaas niet plaatsvinden. Wellicht kunnen we in een ander jaar wel zoiets realiseren.
h. Het Bestuurderstoernooi ging eveneens niet door. Een nieuwe datum wordt gepland.
i. De mogelijkheid bestaat om notatieboekjes aan te schaffen, die over zijn gebleven van de
schaakactiviteiten bij 'Schaken tegen kanker'.
4. Mededelingen vanuit de KNSB
Jammer genoeg meldde de KNSB geen vertegenwoordiger te kunnen sturen.
5. Resultaten 2016-2017 en begroting 2017-2018
Over dit vergaderstuk zijn geen vragen. De Algemene Vergadering stemt in met de begroting
2017-2018. Momenteel is de rente op de spaarrekening minimaal. De penningmeester houdt zich
aanbevolen voor ieder advies waardoor risicoloos een hoger rendement kan worden behaald. Op
de vraag van de heer van der Beek naar de hoogte van het saldo op de spaarrekening geeft de
penningmeester aan dat dat circa € 50.000,-- bedraagt.
6. Voorstel RSB-contributie 2017-2018
De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde contributieverhoging voor het verenigingsjaar
2017-2018 goed.
7. Resultaten en conclusies RSB-enquête gescheiden competities RSB en KNSB
Na een vrolijk intermezzo voor drie heren en een onwillige laptop lukt het uiteindelijk om de
presentatie 'Gescheiden competities', zoals die aan de regionale bonden is gepresenteerd aan de
vergadering te tonen. De voorzitter behandelt achtereenvolgens de aanleiding voor het plan tot
invoering van gescheiden competities, wat dat plan inhoudt, welke veranderingen de invoering met
zich meebrengt, wat de voordelen en de zorgpunten daarbij zijn en hoe de KNSB zich het tijdpad
voor de invoering voorstelt.
De competitieleider stelt dat de KNSB-enquête, waaruit de conclusie getrokken is dat een grote
meerderheid van de verenigingen voor de invoering van gescheiden competities zou zijn, verre
van representatief was. De vraagstelling was zo ingewikkeld, dat er niet met een simpel voor of
tegen geantwoord kon worden en de respons was gering: een kleine 8%.
Op de opmerking van de voorzitter dat er helaas niets beters voorhanden is reageert de heer van
Zutphen dat als een enquête niet representatief is je niet kunt zeggen: “Maar ja, we hebben niets
beters.”
Op de vraag van de heer van Munster of je niet kunt degraderen uit de KNSB-competitie antwoordt
de voorzitter bevestigend, maar er komt een vierde, een vijfde en eventueel een zesde klasse
KNSB, waartussen degradatie wel mogelijk is.
Op een vraag over de status van de wedstrijdleider geeft de heer Rutten aan dat vanaf de vierde
klasse de wedstrijdleider mag meespelen, in de klassen daarboven niet. In de meesterklasse en
de eerste klasse dient een onafhankelijke arbiter aanwezig te zijn.
Aan de orde komt het onderwerp reisafstand. Volgens de heer Rutten wordt de spreiding juist
groter. In de discussie vraagt men zich af of RSB-teams ook in andere regio's zouden moeten
gaan spelen. Verwacht wordt dat de KNSB toch voornamelijk naar regio zal indelen.
De heer van Zutphen vraagt wanneer men de pilot als geslaagd zal beoordelen. De voorzitter
antwoordt dat er nog een discussie moet worden gevoerd over de aan te leggen criteria. Ook de
andere bonden vinden dit belangrijk. In de Bondsraad van 17 juni 2017 zal besloten worden of er
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een tweejarige pilot komt of niet.
De competitieleider neemt vervolgens de resultaten door van de enquête die door de RSB onder
de aangesloten verenigingen is gehouden. Nog niet alle resultaten zijn binnen. Hij beseft dat het
kort dag was. Het beeld tot nu toe is dat er iets meer verenigingen voor zijn dan tegen. De heer
Valstar informeert ernaar of bekend is hoeveel leden het betreft. Dat blijkt niet te zijn meegenomen
in het overzicht van de resultaten.
Op een vraag uit de vergadering of er nu reeds een besluit moet worden genomen, geeft de heer
Rutten aan, dat de RSB op de komende Bondsraad zijn standpunt kenbaar zal moeten maken.
De heer van Zutphen stelt dat hij vreest dat niet alleen de reisafstand zal toenemen, maar dat er
ook sprake zal zijn van grotere krachtsverschillen tussen teams en zelfs binnen de teams. De heer
Valstar verwacht dat net zoals destijds bij de invoering van de landelijke derde klasse er ook nu
sprake zal zijn van een geleidelijk verlopend invoeringsproces.
De competitieleider leest de toelichting voor die de verenigingen bij hun antwoord op de enquête
van de RSB hebben gegeven. Vertegenwoordigers van sommige verenigingen lichten hun
antwoorden toe:
De heer Slagboom van SC Dordrecht geeft aan, dat het bestuur en de leden verdeeld zijn in hun
oordeel. Dordrecht is neutraal, maar zal waarschijnlijk wel een team opgeven, omdat er spelers
zijn die meer willen spelen.
De heer van Vuuren van Hoeksche Waard meldt dat het allemaal wel heel snel moest en dat er bij
zijn vereniging geen interesse bestaat.
De heer Glissenaar van SV Krimpen aan den IJssel verwacht één team in de vierde klasse te
kunnen inschrijven en vindt het belangrijk dat de jeugd nu op zaterdag zal kunnen spelen. 'Deze
opzet schept meer mogelijkheden'.
De heer van Zutphen vraagt zich af hoe interessant het spelen in de vierde klasse zal zijn als de
krachtsverschillen te groot zijn. Zijn vereniging, Erasmus, is tegen.
Vanuit SV Ridderkerk komt bij monde van de heer Kuijper de mededeling dat het voor zijn
vereniging niet relevant is.
De heer Avedissian meldt dat het voor Messemaker 1847 allemaal niet hoeft, maar dat men het
prima vindt als andere verenigingen wel willen deelnemen.
De heer Hartog geeft aan het prima te vinden, omdat het iets extra's toevoegt voor de jeugd.
De heer van Munster van SO Rotterdam stelt dat zijn vereniging tegen is, maar dat men geen
bezwaar ziet als er een team zou willen overstappen. Voorlopig ziet hij binnen zijn vereniging geen
verandering.
Besloten wordt om de discussie na de pauze voort te zetten nadat eerst de agendapunten 8, 9 en
10 zijn afgehandeld.
8. Voorstel tot aanpassing RSB-competitiereglement
Het voorstel tot aanpassing van artikel 10 lid 3 van het competitiereglement betreffende de
promotie-degradatieregeling wordt door de vergadering aangenomen.
9. Voorstel tot aanpassing RSB-viertallencompetitiereglement
Het voorstel tot aanpassing van artikel 33 lid 3 (invallersbepaling), artikel 22 lid 1 (speeltempo en
notatieplicht) en artikel 23 lid 2 (schaakklok) van het viertallencompetitiereglement wordt door de
vergadering aangenomen.
De competitieleider licht bij artikel 22 lid 1 (speeltempo en notatieplicht) toe, dat indien er geen
teams voor een poule in de tweede divisie met verkorte speeltijd van 50 minuten per partij worden
opgegeven een en ander niet van toepassing is, maar dat hij wel de mogelijkheid om korter te
kunnen spelen wilde scheppen. Hij zal tevens de door de heer van Zutphen voorgestelde wijziging
van '0.15 seconden' naar '15 seconden' in artikel 23 lid 2 aanbrengen.
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10. Prijsuitreiking RSB-competitie en RSB-bekercompetitie 2016/2017
De competitieleider reikt aan de vertegenwoordigers van de kampioenen van de diverse RSBklassen de prijzen uit. Tevens wordt de beker uitgereikt aan SV Spijkenisse, de kampioen van de
bekercompetitie.
7. Resultaten en conclusies RSB-enquête gescheiden competities RSB en KNSB (vervolg)
De discussie over de mogelijke invoering van gescheiden competities wordt hervat. De heer
Rutten is van mening, dat de KNSB nogal luchtig doet over deze zaak. Met name over de stijgende
kosten voor deelnemende verenigingen. Wel is het zo dat de inschrijfkosten worden verlaagd van
€ 50,- naar € 30,- door de afschaffing van de competitiegids. Ook zullen de organisatiekosten bij
de KNSB stijgen omdat er zijns inziens 0,5 FTE extra nodig is. De KNSB onderschat volgens de
heer Rutten de problematiek die het maken van een goede indeling met zich meebrengt. De heer
Valstar is het niet met hem eens en noemt de kritiek van de competitieleider ongefundeerd. De
heer Rutten zegt benieuwd te zijn hoe de KNSB dit gaat regelen.
Momenteel zijn er 13 RSB-teams actief in de KNSB-competitie en 86 in de RSB-competitie. De
heer van de Pavoordt vraagt of uit de enquête van de RSB af te leiden is hoe die verhouding zal
veranderen.
De heer Rutte geeft aan dat het erop lijkt, dat het aantal deelnemende teams aan de RSBcompetitie niet noemenswaardig zal dalen.
De voorzitter veronderstelt dat er wellicht ook oud-leden terug zullen keren als ze op zaterdag
kunnen gaan spelen.
Volgens de heer Glissenaar is het duidelijk: Als er geen gevaar is voor een uitholling van de RSBcompetitie, waarom zouden we dan tegen stemmen? De heer Valstar stelt dat een vereniging waar
niets verandert in principe neutraal zou moeten stemmen en niet tegen.
De heer van der Pluijm is het eens met de heer Rutten en vindt dat deze, met al zijn ervaring, heel
goed weet waar hij het over heeft. Hij vindt dat de voorstemmers wel degelijk een
verantwoordelijkheid hebben.
De heer Dekker vraagt wat er gebeurt als de pilot mislukt. Dan, aldus de voorzitter, dient er een
terugkeer naar de huidige situatie te komen.
Uit de vergadering wordt erop gewezen, dat het uiteindelijk de verenigingen zijn die beslissen om
wel of niet deel te nemen.
De heer van de Pavoordt oppert dat de RSB wellicht zelf op de zaterdag moet gaan spelen. 'Dan
hebben we de KNSB niet eens nodig.' De voorzitter vraagt zich af of dat wel wenselijk is.
De heer Rutten benadrukt dat het voorstel tot invoering van gescheiden competities niet afkomstig
is van de competitieleiders. Het is voortgekomen vanuit wensen van enige kleinere bonden.
Daarna is de bal gaan rollen en is de omvang enorm veel groter geworden dan oorspronkelijk de
bedoeling was.
De heer van Genderen vraagt zich af of er toch moet worden meegedaan, zelfs als de RSB tegen
stemt. De voorzitter benadrukt nogmaals, dat het de vereniging zelf is die beslist.
De heer van der Beek geeft aan, dat zijn vereniging SV Spijkenisse zo'n € 800,- kwijt is aan
inschrijfkosten buiten eventuele teruggave van reiskosten. De voorzitter zegt hierop dat tegenover
de mogelijkheid om meer te kunnen schaken wel iets mag staan.
Uit de vergadering wordt geopperd, dat de RSB eventueel ook neutraal zou kunnen stemmen. De
heer Paans betoogt dat er voorafgaand aan deze Algemene Vergadering uitdrukkelijk bij schrijven
van de secretaris is aangegeven dat er hoe dan ook een besluit zou worden genomen en dat er
derhalve geen rekening hoeft te worden gehouden met verenigingen die niet aanwezig zijn. De
vergadering is het met hem eens en besluit tot stemming over te gaan.
Na de stemming blijkt dat er 616 stemmen zijn uitgebracht voor de invoering van gescheiden
competities. 204 stemmen zijn uitgebracht tegen het voorstel. 351 stemmen waren 'neutraal'. De
voorzitter concludeert, dat daarmee het standpunt van de RSB bepaald is op 'voor'. Tijdens de
Bondsraad van 17 juni a.s. zal de RSB dus instemmen met het starten van een pilot.
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11. Rondvraag
De heer Dekker vraagt of we op 17 juni dan ook direct weten of de pilot doorgaat. De voorzitter
antwoordt dat dat wel de intentie is.
De heer Op de Beek zou willen zien dat voor de stemming een spreadsheet wordt gebruikt om
sneller de uitslag te verkrijgen. De secretaris geeft aan dat er een spreadsheet op de laptop
aanwezig was om dat te regelen, maar dat er daarmee iets niet helemaal goed ging.
De heer Glissenaar roept het bestuur op een standpunt in te nemen omtrent de organisatie van het
Persoonlijk Kampioenschap voor langere termijn. De voorzitter meldt dat er is gezocht naar
alternatieven. Vooralsnog is gekozen voor SV Spijkenisse als organisator.
De heer van der Beek merkt hierover op dat de bereikbaarheid van de locatie prima is en dat de
start van de speelrondes op werkdagen een half uur is vervroegd, zodat eventueel vervoer met de
metro na afloop nog ruimschoots voorhanden is.
De heer de Weerd benadrukt dat er vooraf geen afspraak is gemaakt over de organisatie van het
PK met SV Spijkenisse. 'Het is geen 'fake', er waren gewoon geen goede alternatieven.'
De heer van der Pluijm vindt dat het RSB-bestuur naar de KNSB best zijn onvrede mag uiten
vanwege het feit dat er bij zo'n belangrijke vergadering al deze, geen vertegenwoordiger van de
KNSB aanwezig was. Hij vindt het vreemd dat er helemaal niemand kwam.
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 23 juli 2017 als concept toegestuurd vergezeld van een verzoek om op- en
aanmerkingen. Ik dank de heren M. Degeling, A. Ayala, A. Rutten en E. Hartog 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 2016-2017
Het seizoen 2016-2017 zal helaas niet de geschiedenisboeken ingaan als keerpunt. De reeds
jaren dalende lijn qua ledenaantal is helaas nog niet omgebogen. De ledenaantallen liggen redelijk
in balans met het voorgaande seizoen. Helaas gold dat duidelijk niet voor De Penning uit
Rozenburg en SV Zwijndrecht. Zij nemen noodgedwongen afscheid van de RSB. Met het
wegvallen van De Penning en Zwijndrecht blijven er 36 RSB-verenigingen over. Hun opheffing
zorgt wel nagenoeg volledig voor de teruggang in het ledenaantal.
Zie hieronder de ledenstatistieken:
Hoofdleden
Leden 1-8-2016
Gebleven
Overgestapt
Opgezegd
waarvan De Penning
waarvan Zwijndrecht
waarvan overleden
Nieuw
Doorgestroomd
Leden 1-8-2017
Verschil

Jeugd
542
358
16
168
6
15
158
-15
517
-25
-4,8%

Senioren
1172
1014
32
126
21
11
7
73
15
1134
-38
-3,4%

Totaal
1714
1372
48
294
27
26
7
231
0
1651
-63
-3,8%

Hoofd-&dubbelleden
Leden 1-8-2016
Gebleven
Overgestapt
Opgezegd
waarvan De Penning
waarvan Zwijndrecht
waarvan overleden
Nieuw
Doorgestroomd
Leden 1-8-2017
Verschil

Jeugd
575
377
21
177
6
15
168
-15
551
-24
-4,4%

Senioren
1240
1061
35
144
21
11
8
90
15
1201
-39
-3,2%

Totaal
1815
1438
56
321
27
26
8
258
0
1752
-63
-3,6%

Waar we vorig seizoen trots konden zijn op de lichte stijging in het ledenbestand van zo’n 3% is die
groei nu zoals eerder vermeld teniet gedaan. Er zijn wel bijzondere ontwikkelingen in het verschiet
om het schaken aantrekkelijker te maken. Wij vertrouwen erop dat oud-schakers op deze wijze de
weg zullen terugvinden naar het verenigingsleven.
Helaas zijn er toch nog een aantal verenigingen in zwaar weer. Sommige hebben problemen met
het vinden van voldoende bestuursleden en vrijwilligers, ook is het soms moeilijk om de interne
competitie voldoende aantrekkelijk te houden en ook de huisvesting kan hoofdbrekens
veroorzaken.
Gelukkig heeft een meerderheid van de verenigingen nog een gezonde basis. Ik doe hierbij een
beroep op die verenigingen om de helpende hand te bieden aan verenigingen die het moeilijk
hebben.
Ook dit jaar hebben we helaas enkele vertrouwde gezichten verloren. Voor een vijftal ervan zijn
indrukwekkende in memoria geschreven. Zie hiervoor onze website. Enkelen waren bijna van de
leeftijd van de bond. Veel sterkte toegewenst aan al hun schaakvrienden.
De samenstelling van het bestuur is ook dit jaar onveranderd. Voorzitter was Angelo Ayala,
secretaris Willem Platje en penningmeester Peter de Weerd. Competitieleider was Arrian Rutten,
die tevens wedstrijdleider a.i. was. Eduard Hartog was weer jeugdleider met als extra portefeuille
Algemene Verenigingszaken. PR bleef vacant en is waargenomen door Angelo.
Zij gaan allen het volgende seizoen verder in dezelfde rol.
Sinds het lanceren van de nieuwe website is alles in het werk gezet om de onoverkomelijke
kinderziektes zo snel mogelijk weg te poetsen. Dankzij de inzet van de webmasters en –bouwers
staat er nu een degelijke website, waar lovend over wordt gesproken.
Het tweede seizoen van de viertallencompetitie ‘nieuwe stijl’ is wederom een succes gebleken, niet
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in de laatste plaats door de grote inzet van Arrian en assistent Simon van der Beek. Zoals bekend
is deze competitie vernieuwd ten behoeve van het aanbieden van meerdere schaakmogelijkheden.
Ook de KNSB is hard op weg om meer schaakmogelijkheden te creëren. Inmiddels is besloten om
met ingang van seizoen 20182019 te starten met een nieuwe landelijke competitie-opzet. Deze zal
bestaan naast de regionale competitie. De promotie-degradatieregeling tussen landelijk en
regionaal vervalt. Het zal mogelijk worden om zelf te kiezen om op weekdagen, zaterdagen of
beide te spelen. We hopen dat dit een positieve injectie zal geven aan de verenigingen, daar zij
hun leden meer flexibiliteit kunnen bieden. Een inventarisatie bij de verenigingen bracht aan het
licht dat de verwachte groei van het aantal KNSB-teams niet ten koste zal gaan van de RSBcompetitie.
Voor het tweede opeenvolgende jaar is de RSB de sterkste gebleken bij het Huttontoernooi. Weer
is er iets mis gegaan met de wisselbeker die afwezig was bij de prijsuitreiking. Dit jaar zal het
Huttontoernooi door de RSB worden georganiseerd. De jeugdleider is volop bezig met de
voorbereidingen.
Helaas is het niet gelukt om samen met de schaakbond van het Engelse Hull-District een
evenement te organiseren, i.v.m. capaciteitstekort. Er blijven wel warme contacten. Wellicht dat
later iets gezamenlijks zal kunnen worden gehouden.
Wel is er een nieuw initiatief om een tienkamp te organiseren in het Rotterdamse. Het idee is om
ons PK ook een plaatsingstoernooi te laten zijn voor dat evenement. We hopen dat de eerste in
2018 kan plaatsvinden.
De KNSB komt dit jaar met positievere geluiden. De laatste tijd stond in het teken van bezuinigingen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Er kan nu weer voorzichtig gedacht worden aan het
investeren op allerlei gebieden. Er zijn inmiddels twee nieuwe websites gelanceerd.
www.schaken.nl en www.schaakkalender.nl (proeffase). www.schaakbond.nl is ook vernieuwd.
Tot slot, ondanks dat de leden van het RSB-bestuur zich buitengewoon inzetten voor de Rotterdamse schaakwereld valt er nog veel te doen. Met meer mankracht kunnen we meer bereiken.
Vele handen maken licht werk. Ben jij iemand die de Rotterdamse schaakwereld een warm hart
toedraagt en zich actief kan en wil inzetten? Neem dan a.u.b. contact op met ondergetekende,
zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Te denken valt aan de vacature wedstrijdleider
(Momenteel is Arrian Rutten dat ad-interim.) of PR-activiteiten (nu door Angelo Ayala
waargenomen). Een plaats in het bestuur is niet noodzakelijk Verder is er ook hulp nodig bij de
ondersteuning van schoolschaak, zowel BO als VO.
Angelo Ayala,
Voorzitter RSB
5 augustus 2017
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4.b. Jaarverslag van de secretaris 2016-2017
Bestuur
Het bestuur is in de periode september 2016 – september 2017 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 174ste keer op 7 september 2016 bijeen. De 175ste
bijeenkomst vond plaats op 10 mei 2017. Beide vergaderingen werden gehouden in “De Voorhof”
te Capelle aan den IJssel.
Bondsraad en Bondenoverleg
De bondsraadsvergaderingen van 10 december 2016 en 17 juni 2017 werden door de afgevaardigden van de RSB, de heren Ayala en de Weerd, bezocht. Voorzitter Ayala heeft tevens het
bondenoverleg van 2 november 2016 en 19 april 2017 bijgewoond.
Verenigingen
De RSB telt momenteel 36 aangesloten verenigingen. In het afgelopen jaar zijn helaas de
verenigingen De Penning en Zwijndrecht opgeheven.
Geschillencommissie
Het secretariaat vervulde het afgelopen jaar eenmaal zijn rol als doorgeefluik tussen klager,
penningmeester en geschillencommissie. De geschillencommissie deed een bindende uitspraak
inzake een overtreding van de invallersbepaling.
Vertrouwenspersoon
Er hebben zich in het afgelopen jaar geen zaken voorgedaan, waarbij het inschakelen van de
vertrouwenspersoon van de RSB 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 2016 telde de RSB 1172 senioren-hoofdleden en 542 jeugd-hoofdleden. Een totaal
aantal hoofdleden van 1714.
Op 1 augustus 2017 telde de RSB 1134 senioren-hoofdleden en 517 jeugd-hoofdleden. Een totaal
aantal hoofdleden van 1651.
Willem Platje,
Secretaris RSB
2 augustus 2017
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4.c. Verslag en jaarrekening van de penningmeester 2016-2017
Hierbij bied ik u namens het bestuur het financieel jaarverslag aan van de Rotterdamse
Schaakbond over het boekjaar 2016/2017.
Bij dit verslag horen twee bijlagen die u separaat van deze stukken zijn toegestuurd:
1) Staat van baten en lasten 2016/2017 met de bijbehorende begroting en met de in mei 2017 door
de Algemene Vergadering vastgestelde begroting voor het boekjaar 2017/2018.
2) Balans per 30 juni 2017 met de vergelijkende cijfers per 30 juni 2016.
Algemeen
Het boekjaar 2016/2017 sluit met een positief resultaat van € 166 (vorig jaar negatief resultaat van
€ 2.120).
Voor het boekjaar was een negatief resultaat begroot van € 880. Het gerealiseerde resultaat is dus
aanzienlijk gunstiger dan de begroting. Het resultaat is ook gunstiger dan de tussentijdse prognose
van mei 2017 (negatief resultaat van € 535).
Bij de inkomsten en uitgaven waren er ten opzichte van de begroting zowel mee- als tegenvallers.
Deze verschillen zijn terug te vinden in bijlage 1 en worden verderop nader toegelicht.
Het eigen vermogen excl. reserves van de RSB bedraagt per 30 juni 2017 € 43.810 (na verwerking
van het positieve resultaat van € 166).
Toelichting op de balans (bijlage 2)
De voorraad werkende digitale klokken is het afgelopen jaar gedaald van 53 naar 50. Inmiddels
zijn 7 klokken 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 drie opstaande facturen van de diplomaconsul.
Aan de Reserve Hutton (€ 2.000) 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-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 (€ 5.500) is ook dit jaar € 500 toegevoegd voor de viering van het 100jarig bestaan van de RSB in 2031.
De gelden voor Schaken tegen Kanker staan ter beschikking van deze organisatie. Hiervan is het
afgelopen jaar € 500 ter beschikking gesteld
De kortlopende schulden bestaan uit saldo Schaakveste (€ 106,94), waardebonnen RSBcompetitie 2016/2017 (€ 300), vooruitbetaalde inschrijfgelden voor het PK 2017 (€ 135) en een nog
niet betaalde onkostenvergoeding aan de penningmeester (€ 25).
Toelichting op de staat van baten en lasten (bijlage 1)
In deze toelichting worden de resultaten van het afgelopen boekjaar vergeleken met de begroting.
Het totale verschil is € 1.044 positief, voornamelijk als gevolg van aanzienlijk lagere kosten voor
wedstrijden.
Financien -/- € 28
Dit kleine verschil blijft op alle onderdelen binnen de ramingsmarge.
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Competitie +/+ € 190
Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest. Het verschil wordt derhalve veroorzaakt door een te
conservatieve raming.
Wedstrijden +/+ € 992
Het grote positieve verschil heeft drie oorzaken 1) in tegenstelling tot voorgaande jaren geen
kosten voor sponsoring van deelnemers aan WK- en EK-jeugd; 2) meer deelnemers aan het PK
dan begroot; 3) lagere dan begrote kosten voor overige wedstrijden.
Jeugd -/- € 417
Sommige toernooien vallen wat duurder uit dan begroot, andere goedkoper door een andere
opzet. De kosten voor de overigens succesvolle deelname aan Hutton (Nederlands
kampioenschap voor regionale jeugdteams, ook dit jaar weer gewonnen door de RSB) zijn hoger
uitgevallen door een feestelijk afrondend etentje.
PR en Verenigingszaken +/+ € 61
Dit verschil blijft binnen de ramingsmarge
RSB-winkel -/- 99
Dit verschil wordt veroorzaakt door een iets hogere afschrijving als gevolg van bijgekochte klokken
en een wat lagere omzet van de RSB-winkel.
Bestuurlijk ++ € 345
Dit verschil wordt veroorzaakt door meevallende kosten van het reguliere bestuurswerk en door
het ontbreken van onverwachte uitgaven.
Tot nadere toelichting bereid,
Uw penningmeester,
Peter de Weerd
24 juli 2017

12

4.d. Jaarverslag van de competitieleider 2016-2017
RSB-teams in de KNSB-competitie
Dit seizoen waren er 13 teams van RSB-verenigingen actief in de KNSB-competitie. Dat is er één
minder ten opzichte van het voorgaande seizoen. Twee teams speelden mee in de Meesterklasse,
één team in de eerste klasse, vier teams in de tweede klasse en zes teams in de derde klasse. In
de derde klasse werd door Krimpen a/d IJssel het kampioenschap behaald. Helaas degradeerde
er ook een team uit de derde klasse naar de RSB-competitie.
In de Meesterklasse draaide Pathena Rotterdam een uitstekend seizoen, resulterend in een 5e
plaats met 10 matchpunten. Met Charlois Europoort, daarentegen, ging het zo moeizaam dat 6
matchpunten een 9e plaats en degradatie naar de eerste klasse betekenden.
Het gepromoveerde Messemaker 1847 ondervond dat de tegenstand in klasse 1A zeer aanzienlijk
was. Uiteindelijk wist het zich met 5 matchpunten en daarmee een 8e plaats nipt te handhaven.
In klasse 2B eindigde Spijkenisse met 9 matchpunten op de 5e plaats. Klasse 2C herbergde drie
RSB-teams. Dordrecht werd met 9 matchpunten 6e, Rokado met 7 matchpunten 8e. Helaas wist
RSR Ivoren Toren maar 5 matchpunten bij elkaar te sprokkelen, hetgeen een 9e plaats en dus
degradatie betekende.
In de derde klasse waren de RSB-teams te vinden in drie poules. In klasse 3E is Charlois
Europoort 2 in de eindstand op de 5e plaats, met 8 matchpunten, geëindigd. Krimpen a/d IJssel
verzorgde het beste nieuws, door in klasse 3F het kampioenschap te pakken met 16 matchpunten
en 48 bordpunten. In diezelfde klasse eindigden Messemaker 1847 2 en Sliedrecht op
respectievelijk de 6e en 7e plaats, beiden met 8 matchpunten. Het slechtste nieuws kwam uit
klasse 3G, waar Overschie met 5 matchpunten 9e werd en degradatie naar de RSBpromotieklasse niet kon ontlopen. Ander slecht nieuws uit klasse 3G was dat CSV, ondanks 16 (!)
matchpunten en 46 bordpunten, het kampioenschap op 3½ bordpunten misliep.
Al met al dus één degradant uit de 3e klasse van de KNSB. Helaas werd Messemaker 1847 2 nipt
vierde in het klassement van beste promovendi, waardoor er geen extra RSB-promotieplaats naar
de KNSB 3e klasse in het seizoen 2018/2019 werd bemachtigd.
KNSB-bekercompetitie
Het bleek een rampzalig seizoen voor de RSB-teams in de KNSB-beker. Tweedeklassers Rokado
en Dordrecht wisten nog wel de derde ronde (laatste 32) te bereiken, maar dat was voor beiden
dan ook het eindstation.
RSB-competitie
Aan de RSB-competitie 2016/2017 deden in totaal 86 achttallen mee, hetgeen er één minder is ten
opzichte van het voorgaande seizoen.
In de RSB-competitie was twee keer een correctie van de uitslag nodig vanwege de invallersbepaling. Voor Dordrecht 2 in klasse 1B bleek dit heel erg zuur, want dit kostte hen het
kampioenschap. Door Dordrecht werd nog wel beroep aangetekend bij de geschillencommissie,
maar het beroep werd afgewezen.
In de promotieklasse behaalde RSR Ivoren Toren 2 met 12 matchpunten uit 8 wedstrijden het
kampioenschap, daarmee de degradatie in het voorgaande seizoen ongedaan makend. Sliedrecht
2 en Erasmus 1 eindigden beiden op 10 matchpunten en 34½ bordpunten. Op onderling resultaat
werd Sliedrecht 2 tweede en pakte de tweede promotieplaats naar de 3e klasse KNSB. Spijkenisse
2 en SO Rotterdam 2 eindigden respectievelijk 8e en 9e en degradeerden hierdoor.
In klasse 1A werd Krimpen a/d IJssel 2 met maar liefst 3 matchpunten voorsprong kampioen.
PASCAL 1 en Zwijndrecht 1 behaalden te weinig matchpunten om zich te handhaven. Zoals
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eerder gememoreerd zag Dordrecht 2 in klasse 1B vanwege een correctie van de uitslag van hun
wedstrijd in de laatste ronde het kampioenschap aan zich voorbijgaan. Hierdoor werd De Willige
Dame 1 kampioen. De degradanten waren WSV 1 en Charlois Europoort 5.
De tweede klasse zag in alle drie de poules een tweestrijd tussen twee teams die vrijwel alles
wonnen. In klasse 2A was het uiteindelijk Hendrik-Ido-Ambacht 1, dat met het maximale aantal
matchpunten kampioen werd. 3-Torens 1 werd tweede met 12 matchpunten en 34 bordpunten,
maar dat bleek niet genoeg om als beste nummer 2 alsnog te promoveren. In klasse 2B hield CSV
2 het hoofd koel en pakte met 13 matchpunten het kampioenschap. Hier was Onésimus 1 de
nummer 2 met 12 matchpunten en 37½ bordpunten. Ook dat was niet genoeg om als beste
nummer 2 te promoveren. In klasse 2C, ten slotte, werd Spijkenisse 3 kampioen zonder
matchpuntverlies. De nummer 2, Messemaker 1847 3, had 12 matchpunten en maar liefst 41
bordpunten, en werd hiermee de beste nummer 2 in de tweede klasse en dus promotie naar de
eerste klasse.
In de derde klasse waren de duidelijke kampioenen Onésimus 2 (3A, met maar liefst 5
matchpunten voorsprong op de nummer 2), RSR Ivoren Toren 4 (3B, met 3 matchpunten
voorsprong) en CSV 4 (3C, met 4 matchpunten voorsprong). Met hen promoveren ook de
nummers 2 naar de tweede klasse, te weten De IJssel 2 (3A), Dordrecht 4 (3B) en Hoeksche
Waard 1 (3C). Bijzonder te noemen was het afgetekende kampioenschap van CSV 4 in 3C, terwijl
CSV 3 in 3A slechts 3e werd.
In de vierde klasse werden Overschie 4 (4A) en Messemaker 1847 4 (4B) kampioen. Deze teams
worden vergezeld door nummers 2 Ashtapada 1 (4A) en Krimpen a/d IJssel 5 (4B) en nummers 3
Hoeksche Waard 2 (4A) en Ridderkerk 1 (4B) naar de derde klasse.
De eindstanden van de RSB-competitie 2016/2017 zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.
In de promotieklasse werd Wim Hokken (Sliedrecht 2) topscorer met maar liefst 8 uit 8! Frank van
Zutphen en Murdoch Mac Lean, beiden van Erasmus 1, behaalden een zeer respectabele 6 uit 8.
Topscorer in de eerste klasse werd Ronald Sparreboom (SOF/DZP 1) met 6½ uit 7. Theo van der
Sluis (Shah Mata 1) scoorde 6 uit 7, terwijl Michel van Cappellen (Krimpen a/d IJssel 2), Johan van
de Griend (Dordrecht 2) en Arjon Severijnen (De Willige Dame 1) met 5½ uit 6 slechts één halfje
afstonden. Ook de score van 5 uit 5 door Zhi Yang Fan (Charlois Europoort 5) mag niet onvermeld
blijven.
In de tweede klasse scoorde Ernstjan Pluim Mentz (De Pionier 1) maximaal met 7 uit 7! Twee
spelers bereikten 6½ uit 7: Frank Plomp en Xander van Doorn (beiden Hendrik-Ido-Ambacht 1). 6
uit 6 werd behaald door Thomas Herrewijn (CSV 2), en Steven de Wilde (Spijkenisse 3) en Leslie
Tjoo (Messemaker 1847 3) scoorden 5½ uit 6. Met 6 uit 7 draaiden Walter Vermeer (CSV 2), Kees
Wessels (Sliedrecht 3) en Johan Steenbergen (SO Rotterdam 3) ook een meer dan uitstekend
seizoen.
In de derde klasse behaalden vier spelers 6 bordpunten. Rinus Bongers (Barendrecht/IJsselmonde
3) deed dit in 6 partijen, Marcel van der Linden (Onésimus 2), Wouter Scheffer (RSR Ivoren Toren
4) en Arend van Grootheest (Dordrecht 4) hadden hiervoor 7 partijen nodig.
In klasse 4A (7 teams, dus 6 wedstrijden) behaalden Jurgen de Haan (Sliedrecht 5) en Louis van
Duuren (Hoeksche Waard 2) een score van 5 uit 6. In klasse 4B (6 teams, dus 5 wedstrijden)
scoorde Peter Luijendijk (Ridderkerk 1) maximaal met 5 uit 5!
RSB-bekercompetitie
In de RSB-bekercompetitie ging de finale tussen promotieklassers Charlois Europoort en
Spijkenisse. Gastheer was Shah Mata. Het werd, zoals vaker, een zeer spannende wedstrijd die
uiteindelijk door een ultieme blunder (opgeven in remisestelling) in het voordeel van Spijkenisse
werd beslist. De andere drie partijen eindigden na harde strijd in remise.
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RSB-viertallencompetitie
De geheel van de achttallencompetitie losstaande viertallencompetitie werd gespeeld met in totaal
34 teams. Dit waren er 9 meer dan in het voorgaande seizoen. Er speelden 11 teams in de 1e
Divisie (4 meer dan vorig seizoen) en 23 teams in de 2e Divisie (5 meer dan vorig seizoen).
In de 1e Divisie werden twee poules gevormd, waarbij het uitgangspunt was dat alle teams
tenminste 6 partijen konden spelen. Dit betekende een poule van 7 teams (enkelrondig) en een
poule van 4 teams (dubbelrondig). Het was bijzonder spannend bovenin. Uiteindelijk werd het 1e
viertal van Charlois Europoort kampioen in divisie 1A, terwijl het 1e viertal van De IJssel, ondanks
twee matchpunten aftrek vanwege het niet opkomen voor een wedstrijd op de vastgestelde
speeldatum, eerste werd in divisie 1B.
In de 2e Divisie werden twee poules van 8 teams en één poule van 7 teams gevormd. Kampioen
werden het viertal van PASCAL in divisie 2A, het 3e viertal van RSR Ivoren Toren in divisie 2B en
het 2e viertal van Spijkenisse in divisie 2C.
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 2016, februari 2017, mei 2017 en augustus 2017. In onderstaand schema staat
wanneer welke ronde voor welke lijst is verwerkt.
Ronde
Klasse
promoti
e
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

8e ronde

9e ronde

nov ‘16

feb ‘17

feb ‘17

feb ‘17

feb ‘17

mei ‘17

mei ‘17

mei ‘17

mei ‘17

nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
nov ‘16
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17

feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17

feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
mei ‘17

feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
feb ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17

mei ‘17
mei ‘17
feb ‘17
mei ‘17
mei ‘17
feb ‘17
mei ‘17
mei ‘17
feb ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
aug ‘17

mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17

mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17

mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17
mei ‘17

aug ‘17
aug ‘17
aug ‘17
aug ‘17

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 2016/2017 meerdere kadercursussen vanuit de KNSB
georganiseerd. Kadercursussen zijn er op twee vlakken: voor trainers (bijvoorbeeld Schaaktrainer
1, Schaaktrainer 2) en voor arbiters (bijvoorbeeld Scheidsrechter 1, Scheidsrechter 2,
Indelingsdeskundige 1).
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De georganiseerde cursussen waren:
-

-

Schaaktrainer 1 in Rotterdam. RSB-leden die geslaagd zijn: Willem van Randwijk, Martin
Schouten, Hans Hsiao, Arjan Terlouw, Björn Hartog.
Indelingsdeskundige 2 in Rotterdam. RSB-leden die geslaagd zijn: Marcel Klein, Angelique
Osinga, André van der Graaf, Peter van den Bergh.

Verder is Peter de Weerd geslaagd voor het herexamen Scheidsrechter 2.
Reglementen
Op de Algemene Vergadering van de RSB, gehouden op 10 mei 2017, zijn kleine aanpassingen in
het RSB-competitiereglement en het RSB-viertallencompetitiereglement aangenomen.
Pilot scheiding competities seizoenen 2018/2019 en 2019/2020
De Bondsraad van de KNSB, gehouden op 17 juni 2017, heeft ingestemd met het doorgaan van
de pilot waarbij de KNSB-competitie en de regionale competities worden gescheiden. De pilot zal
starten in het seizoen 2018/2019 en duurt 2 jaar. Een nieuwe werkgroep zal de pilot gaan
voorbereiden en een voorstel maken voor de criteria om te bepalen of de pilot is geslaagd. De pilot
houdt in dat er geen verbinding meer is tussen de landelijke KNSB-competitie op zaterdag en de
RSB-competitie doordeweeks, en dat dus de kampioen van de RSB-promotieklasse niet
promoveert naar de KNSB-competitie 3e klasse en de teams die degraderen uit de 3e klasse KNSB
dit doen naar de 4e klasse KNSB in plaats van de RSB-promotieklasse. Spelers kunnen als vaste
teamspeler zowel deelnemen aan de landelijke zaterdagcompetitie als de doordeweekse RSBcompetitie. De landelijke competitie zal dan ook uitgebreid worden met een 4e, 5e, etc. klasse. De
voornoemde werkgroep zal uitwerken hoe er ingeschreven kan gaan worden voor de landelijke
competitie. Verder zullen de regionale bonden moeten uitwerken hoe teruggegaan kan worden
naar de huidige structuur, mocht de uitkomst van de pilot negatief zijn.
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
augustus 2017
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Eindstanden RSB-competitie seizoen 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promotieklasse
RSR Ivoren Toren 2
Sliedrecht 2 *
Erasmus 1 *
Moerkapelle 1
Charlois Europoort 3
Nieuwerkerk a/d IJ. 1
Charlois Europoort 4
Spijkenisse 2
SO Rotterdam 2

Ap Mp Bp
8 12 36½
8 10 34½
8 10 34½
8
9 33½
8
8 31½
8
8 29½
8
7 33½
8
6 31½
8
2 23

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

Klasse 1A
Krimpen a/d IJssel 2
Shah Mata 1
Fianchetto 1
Barendr/IJ'monde 1
De IJssel 1
SOF/DZP 1
PASCAL 1
Zwijndrecht 1

Ap Mp Bp
7 13 34½
7 10 32
7
8 31½
7
8 28½
7
7 26½
7
6 28
7
4 25½
7
0 17½

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 2A
HI Ambacht 1
3-Torens 1
Krimpen a/d IJssel 3
Dordrecht 3
Shah Mata 2
Fianchetto 2
WSV 2
Barendr/IJ'monde 2

Ap Mp Bp
7 14 39
7 12 34
7
8 31
7
8 30½
7
6 26
7
6 24½
7
2 19
7
0 20

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

Klasse 1B
De Willige Dame 1
Dordrecht 2
HZP Schiedam 1
Overschie 2
RSR Ivoren Toren 3 *
Erasmus 2 *
WSV 1
Charlois Europoort 5

Ap Mp Bp
7 11 33½
7 11 32½
7
8 30
7
7 29
7
7 28½
7
7 28½
7
5 26
7
0 16

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 2B
CSV 2
Onésimus 1
De Pionier 1
Erasmus 3
Overschie 3
Maassluis 1
Het Houten Paard 1
HZP Schiedam 2

Ap Mp Bp
7 13 42½
7 12 37½
7
9 33½
7
8 29½
7
8 27
7
4 26½
7
1 16
7
1 11½

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

Klasse 2C
Spijkenisse 3
Messemaker 1847 3
Sliedrecht 3
Moerkapelle 2 *
SO Rotterdam 3 *
Krimpen a/d IJssel 4
Shah Mata 3
Nieuwerkerk a/d IJ. 2

Ap Mp Bp
7 14 37½
7 12 41
7 10 33½
7
6 26
7
6 26
7
4 20
7
2 22
7
2 18

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

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

Klasse 3A
Onésimus 2
De IJssel 2
CSV 3
Erasmus 4
De Willige Dame 2
SOF/DZP 2
RSR Ivoren Toren 5
De Pionier 3

Ap Mp Bp
7 14 35½
7
9 31
7
8 37
7
8 30½
7
7 31½
7
7 29½
7
3 22
7
0 7

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

Klasse 4A
Overschie 4
Ashtapada 1
Hoeksche Waard 2
Sliedrecht 5
Spijkenisse 5
Messemaker 1847 5
PASCAL 3

Ap Mp Bp
6 10 26½
6
9 32
6
8 29
6
7 25
6
5 23
6
2 18½
6
1 14

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

Viertallen 1A
Ap Mp Bp
Charlois Europoort V1
6
9 17½
RSR Ivoren Toren V1
6
9 16½
3-Torens V1 *
6
6 11½
Erasmus V1 *
6
6 11½
Spijkenisse V1
6
6 9½
Dordrecht V1
6
3 9
Fianchetto V1
6
3 8½

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

Klasse 3B
RSR Ivoren Toren 4
Dordrecht 4
Sliedrecht 4
Spijkenisse 4
3-Torens 2
HI Ambacht 2
Fianchetto 4
SOF/DZP 3

Ap Mp Bp
7 13 35½
7 10 38
7 10 32
7
9 31
7
6 22
7
4 27
7
4 23
7
0 15½

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

Klasse 4B
Messemaker 1847 4
Krimpen a/d IJssel 5
Ridderkerk 1
WSV 3
Barendr/IJ'monde 4
Shah Mata 4

Ap Mp Bp
5 10 28
5
7 19½
5
5 21½
5
5 20
5
2 17½
5
1 12½

1.
2.
3.
4.

Viertallen 1B
Ap Mp Bp
De IJssel V1 *
6
8 16½
Onésimus V1
6
7 12½
RSR Ivoren Toren V2
6
6 12½
Nieuwerkerk a/d IJ. V1 6
1 6½

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

Klasse 3C
CSV 4
Hoeksche Waard 1
PASCAL 2
Barendr/IJ'monde 3
De Penning 1
De Pionier 2
Dordrecht 5
Fianchetto 3

Ap Mp Bp
7 14 34½
7 10 33½
7
8 28½
7
7 30½
7
7 29
7
7 24½
7
2 23
7
1 20½

* De IJssel V1 heeft 2 MP in m indering gekregen vanwege het niet opkom en op de
vastgestelde speeldatum

* rangschikking o.b .v. SB op MP

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

Viertallen 2A
PASCAL V1
RSR Ivoren Toren V4
Onésimus V3
Moerkapelle V1
De IJssel V3
CSV V2
Barendr/IJ'monde V1
Dordrecht V3

Ap Mp Bp
7 10 16½
7
9 18
7
9 16
7
9 14½
7
8 14
7
7 14½
7
2 9½
7
2 9

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

Viertallen 2B
RSR Ivoren Toren V3
Spijkenisse V3
Sliedrecht V1
De IJssel V2
De Willige Dame V1
HI Ambacht V1
Onésimus V2
Erasmus V2

Ap Mp Bp
7 11 20½
7 11 17½
7
9 19
7
8 14½
7
6 10
7
4 11
7
4 10½
7
3 9

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

Viertallen 2C
Ap Mp Bp
Spijkenisse V2
6 11 18½
CSV V1
6
8 14
Charlois Europoort V2
6
7 14
Krimpen a/d IJ. V1 *
6
5 11
3-Torens V2 *
6
5 11
Dordrecht V2
6
5 10½
Shah Mata V1
6
1 5

* rangschikking o.b .v. SB op MP

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. 2016-2017
RSB Persoonlijk Kampioenschap 2016
In 2016 werd het PK van de RSB 2016 georganiseerd door SV Spijkenisse in hun speellokatie De
Boekenberg, van 10 t/m 20 augustus 2016. Er deden in totaal 66 spelers mee, 11 meer dan het
voorgaande jaar.
De A-groep (24 spelers) werd, met de score van 6 uit 7, gewonnen door titelverdediger Rick
Lahaye (Spijkenisse), die zich daarmee wederom Persoonlijk Kampioen van de RSB mag noemen.
Aangezien hij nu vijf keer het PK heeft gewonnen, waaronder de laatste drie edities, mag Rick de
prachtige wisselbeker houden.
Gedeeld 2e/3e werden, in volgorde van weerstandspunten, John Leer (Charlois Europoort) en FM
Stefan Tabak (CSV), met een score van 5 uit 7. Gedeeld 4e t/m 7e werden Wim Westerveld
(Erasmus), Nathanaël Spaan (RSR Ivoren Toren), Arjan van der Leij (Messemaker 1847) en Henk
van der Velde (SO Rotterdam) met 4½ uit 7. Er deden geen dames mee, waardoor de titel van
dameskampioene van de RSB vacant blijft.
De B-groep (42 spelers) werd met 6 uit 7 gewonnen door Floris Doolaard (Krimpen a/d IJssel), die
Willem-Jan van den Broek (Messemaker 1847) op weerstandspunten voorbleef. Ongedeeld 3e
werd Steven de Wilde (Spijkenisse) met 5½ uit 7, gevolgd door Paul Dekker (RSR Ivoren Toren)
en de B-kampioen van vorig jaar, Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel), met 5 uit 7.
De ratingprijzen in de A-groep waren voor Arjan van der Leij (Messemaker 1847), Henk van der
Velde (SO Rotterdam) en Wim Westerveld (Erasmus), die in de B-groep voor Rienk Pluim
(Spijkenisse), Lorin Arnold (CSV) en Fred van den Broeck (Spijkenisse).
Het Spijkenisser organisatiecomité, met boegbeeld Simon van der Beek en verder onder meer
Jerry Sandifort en Rienk Pluim, wordt heel hartelijk bedankt voor de zaal en de catering. Ruud van
der Beek trad op als toernooiwedstrijdleider, daarbij één keer vervangen door Arrian Rutten. De
PK-pagina’s op de RSB-website werden beheerd door Simon en Ruud van der Beek. De
dagverslagen werden afwisselend verzorgd door Peter de Weerd, Jason Zondag en Ricardo
Klepke. Verder werden door Jason Zondag 18 partijen ingevoerd, welke via de RSB-site
beschikbaar zijn. 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 2017
Het RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams heeft dit seizoen wederom niet
plaatsgevonden.
RSB Open seniorenkampioenschap 2017
Dit open kampioenschap werd voor het vijfde 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 Simone ’t Mannetje, Rienk Pluim en Marianne en Kees Verstraate. Het RSB Open
seniorenkampioenschap vond plaats op zaterdag 20 mei 2017 en telde 60 deelnemers: 24 in
groep 1 (60+) en 36 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 5 in groep 1 en 6 in groep 2 mee.
Winnaar van de titel RSB Open Seniorenkampioen werd Peter Glissenaar (Krimpen a/d IJssel) met
een score van 5½ punten uit 7 partijen. Ongedeeld 2e, een half punt erachter, eindigde Johan van
de Griend (Dordrecht). Gedeeld 3e werden met 4½ uit 7, op volgorde van WP, Ruud Bosch (Het
Houten Paard), John Leer (Charlois Europoort) en Murdoch Mac Lean (Erasmus).
Groep 2 werd een prooi voor John van Waardenberg (De Willige Dame) met 6½ uit 7. Ongedeeld
2e werd Henk Prins (Sliedrecht) met 5½ uit 7. Gedeeld 3e werden met 5 uit 7, op volgorde van WP,
Peter van Soest (Maassluis), Jan Zonneveld (Pomar) en Dolf Rijkeboer (Shah Mata). De vijf groep
3-spelers in groep 1 streden om de titel van groep 3. De beste bleek Rob Kalkman (Spijkenisse)
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met 6 uit 7. Iwahn Apon (Dordrecht) behaalde 4½ uit 7, terwijl Paul de Freytas (Spijkenisse) en
John van de Laar (Dordrecht) 4 uit 7 scoorden (Paul had een half weerstandspunt meer).
Arrian Rutten,
Wedstrijdleider a.i. RSB
augustus 2017
4.f. Jaarverslag van de jeugdleider/bestuurslid verenigingszaken 2016-2017
Eind oktober werd ik opgeschrikt door een ernstig mailtje van Jan Sijbesma. Hij meldde dat hij met
spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk moest er nog wel een e-mail uit over de
voorbereiding van het Hutton-toernooi. Hoewel hij de eerste week echt rustig aan moest doen in
het ziekenhuis, begon hij daarna alweer kalmpjes aan met op het oppakken van zijn
schaakactiviteiten. Ondanks dat de arts zei dat hij het rustig aan moest doen, was hij na drie
weken weer actief bezig. Gelukkig is het de afgelopen periode goed gegaan.
De reguliere activiteiten, zoals voorrondes van NK’s en Grand Prix-toernooien, zijn ook dit jaar
weer dankzij vele vrijwilligers prima georganiseerd. Specifiek gaat het dan om voorrondes van het
Persoonlijk Jeugdkampioenschap (PJK), het Jeugdclubkampioenschap (JCK), het basisschoolteam-kampioenschap en het 345-toernooi. Per activiteit is in dit verslag een hoofdstuk opgenomen.
Doordat de reguliere activiteiten meer tijd kostten dan gehoopt, is er helaas te weinig aandacht
geweest voor het speerpunt van het jaar: schoolschaak. Dit speerpunt blijft staan voor het komend
jaar. Ik hoop en verwacht hier goede stappen mee te maken door ervaren personen hierbij te
betrekken die eerder met dit bijltje hebben gehakt.
Voor schakers van de middelbare school willen we extra mogelijkheden bieden in de vorm van
langere bedenktijd en kleinere groepen tijdens de Grand Prix-cyclus. Dit is met name bedoeld voor
kinderen tussen de 10 en 18 jaar die nog niet direct aansluiting bij de senioren vinden om
bijvoorbeeld seniorentoernooien te spelen. Door die verruiming van mogelijkheden kunnen ze mee
blijven doen met de toernooien en het wedstrijdschaak.
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)
Acht Grand Prixtoernooien
Jeugd Clubkampioenschap (JCK)
Schoolschaak Basisonderwijs (Erasmiaans)
345-toernooi
VO teams
Hutton (deelname)
Aanwezigheid Jeugdvakantieland
PJK
Net als vorige jaren is er gespeeld op doordeweekse dagen tijdens de voorjaarsvakantie, behalve
bij de A/B-categorie. Dit jaar is ervoor gekozen om de categorieën A en B in de weekenden te
laten spelen, zodat er geen conflict was met tentamens of colleges. De hogescholen en
universiteiten hebben in enkele gevallen geen voorjaarsvakantie.
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Komend jaar gaat er voor de categorieën A en B, maar ook C meisjes sowieso wat veranderen. Er
zullen vier kwalificatietoernooien georganiseerd worden waar iedereen elke keer mee mag doen
om zich te kwalificeren voor het NK. Deze toernooien zijn regionaal verspreid over Nederland. Ook
de RSB organiseert het komend seizoen een dergelijk toernooi. Voor de andere categorieën blijft
de opzet hetzelfde.
Categorie A-B
In de A-B categorie is gezamenlijk gespeeld. Net als vorig jaar werd Wang Yang weer 1e in de
groep van A-spelers met 5 uit 6 met slechts 2 remises en de rest winst. Arne Pols eindigde ook op
5 uit 6, maar werd 2e op basis van weerstandspunten. Op de 3e plaats van A-spelers eindigde
Koos van de Berg met 3 uit 6.
In de B-categorie eindigde Wiggert Pols met 4½ uit 6 op de 1e plaats gevolgd door William Gijsen
met 4 uit 6 op de 2e plaats. Op de 3e plaats in de B-groep eindigde Pascalle Monteny, mede het
beste meisje van de B. Zij behaalde 3½ punten uit 6 partijen. Net een half puntje voor Ting Ting Lu
die 2e werd (3 uit 6). Lorena Kalkman werd 3e met 2½ uit 6.
Categorie A
1
2
3

Overall
Wang Yang
Arne Pols
Koos van de Berg

Meisjes
geen deelnemers

Categorie B
1
2
3

Overall
Wiggert Pols
William Gijsen
Pascalle Monteny

Meisjes
Pascalle Monteny
Ting Ting Lu
Lorena Kalkman

Categorie C
In categorie C eindigde Lucas Nguyen ongenaakbaar met 7 uit 7 op de eerste plaats. Liqin Lu
werd prima tweede met 5½ uit 5, terwijl Daniel Kudlicka beslag legde op de 3e plaats met 5 uit 7.
Denny Keetelaar eindigde op de 2e plaats met 3½ uit 5 en op de 3e 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
Lucas Nguyen
Liqin Lu
Daniel Kudlicka

Meisjes
Javeria Komal Zubair
Kiri Arnold

Categorie D
In categorie D was het spannend tot in de laatste ronde. Doordat Muhammad Saad in de laatste
ronde won en Dylan een half puntje haalde, eindigden ze samen op 7 punten uit 9. Muhammad
Saad werd daardoor als eerste uitgeroepen op basis van weerstandspunten. Dylan moest
berusten in de tweede plaats. Jannes Westerhof eindigde met 6 punten op de 3e plaats.
Ook bij de meisjes bleef het spannend tot het einde. Zowel Luana Mensing als Kathleen Velasco
haalden 6 punten. Luana was de gelukkige door meer weerstandspunten, waardoor zij eerste van
de meisjes werd; Kathleen werd tweede. Kimmily Tran behaalde 5 punten en werd hiermee 3e bij
de meisjes C.
Categorie D
1
2
3

Overall
Muhammad Saad Zubair
Dylan Achuthan
Jannes Westerhof
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Meisjes
Luana Mensing
Kathleen Velasco
Kimmily Tran

Categorie E
Categorie E werd een prooi voor Colin Halkes met 6 uit 7. Hij werd gevolgd door Alan Bakija met
5½ punten op de tweede plaats. Dana Verheij werd derde op weerstandspunten met 5 punten.
Hiermee werd ze ook het beste meisje. Lizzy van Anrooij werd het 2e meisje met 2 punten uit 7.
Categorie E
1
2
3

Overall
Colin Halkes
Alan Bakija
Dana Verheij

Meisjes
Dana Verheij
Lizzy van Anrooij

Categorie F-G-H
De categorieën F, G en H spelen zoals gewoonlijk in één groep. De verschillen tussen de groepen
zijn nog klein. De groep werd gewonnen door Ansh Jakari uit de G-groep. De beste van de Fgroep eindigde op de 2e plaats. Joep Westerhof behaalde 5½ punten en werd daarmee 1e van de
F. Hij werd gevolgd door Christiaan Blom en Dan Xue die beiden 5 punten behaalden. Christiaan
had net iets meer weerstandspunten. Alina Pröschle werd het beste meisje bij de F.
Ansh Jakari uit de G-categorie werd de beste van groep G met 7 uit 7. Yuko Paulzen werd tweede
in de G-categorie met 5 punten en Lavanan Ponnaiya werd 3e bij de G met 4 punten.
Groep H werd gewonnen door Oscar Verwer met 4 uit 7 gevolgd door Sarah-Joy Koorevaar en
Tycho Bulstra met 3½. Sarah-Joy werd het beste meisje in de H.
Categorie F
1
2
3

Overall
Joep Westerhof
Christiaan Blom
Dan Xue

Meisjes
Alina Pröschle

Categorie G
1
2
3

Overall
Ansh Jakari
Yuko Paulzen
Lavanan Ponnaiya

Meisjes
Alyssa van Bochove
Emmy Xue

Categorie H
1
2
3

Overall
Oscar Verwer
Sarah-Joy Koorevaar
Tycho Bulstra

Meisjes
Sarah-Joy Koorevaar

Resultaten NK
Het NK ABC werd dit jaar georganiseerd in Assen. In de A-groep speelden drie RSB-spelers mee.
Liam Vrolijk werd prima 6e met 5½ punt uit negen rondes. Zijn TPR bleef iets achter bij zijn rating,
maar deze poule was dan ook echt sterk met twee IM’s: Lucas van Foreest en Robby Kevlishvili.
Marijn den Hartog presteerde naar behoren met 5 uit 9 (10e plaats). Nick Bootsma had het zwaar
en kon toch nog één partij winnen. Hij werd 22e.
Bij de B werd Kevin Nguyen na barrage 4e, nadat drie spelers met 6 punten op de tweede plaats
waren geëindigd. William Gijsen behaalde 4½ punt (13e).
Het kan verkeren. Had Lorena Kalkman het moeilijk bij het PJK, tijdens het meisjes B werd zij het
beste RSB-meisje. Zij werd 3e met 4 uit 7. Pascalle Monteny behaalde 1½ punt (7e) en Ting Ting
Lu 1 punt (8e).
Bij de C harkte Lucas Nguyen 5½ punt binnen in 7 rondes. Hij werd hiermee 7e. Dominggus Paays
behaalde 4 punten wat vrijwel volgens zijn rating was (17e).
Kiri Arnold speelde mee bij de C meisjes. Met 5 uit 9 kwam ze op een gedeelde 5e plaats (op WP
9e).
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Het NK D wordt al sinds jaar en dag in Rijswijk gespeeld. Dit werd landelijk nieuws omdat Machteld
van Foreest deze poule won na barrage. Dylan Achuthan sleepte 5½ punten naar binnen in 9
rondes en werd 11e. Jannes Westerhof deed goede zaken voor zijn rating. Hij behaalde 4 punten
en werd gedeeld 28e. Clovis Kien werd enigszins teleurstellend 40e met 3½ punt.
Bij de meisjes D werd Kathleen Velasco heel netjes derde met 7 uit 9. Luana Mensing had 5
punten en Kimmily Tran 4 punten. Zij werden resp. gedeeld 9e en 17e.
In Tilburg werd het NK E gespeeld, omdat de zaal in Waalwijk (waar normaal gesproken gespeeld
werd) bezet was. Alan Bakija werd de beste RSB-speler met 5½ gedeeld 9e. Joep Westerhof
moest het met een half puntje minder doen en werd gedeeld 13e. De winnaar van het PJK had het
zwaar. Hij behaalde 3½ punt en werd hiermee gedeeld 30e.
Tijdens de pupillendag spelen de categorieën F, G en H. Dit gebeurde dit jaar in Meppel.
Joep Westerhof werd de beste RSB-speler in de F. Met vier punten werd hij gedeeld 15e. Op de
gedeelde 27e plaats zijn Christiaan Blom en Raidon Shigemoto geëindigd met 3 punten. Alina
Pröschle, Samuel Gijsen en Dan Xue haalden 2 punten binnen (gedeeld 43e).
In de G was er een RSB-kampioen: Ansh Jakhari. Hij haalde 6 uit 7 met de hoogste
weerstandspunten. Yuko Paulzen haalde 4½ punt. Goed voor een 9e plaats. Lavanan Ponnaiya
stelde 1½ punt veilig (35e plaats) en Alyssa van Bochove haalde geen punten (36e).
In de H-groep haalde Oscar Verwer het podium nipt. Met 5 punten was hij gedeeld 3e. Hij had
evenveel weerstands- en SB-punten als de andere nummer 3. Sarah-Joy Koorevaar werd 8e van
de meisjes met 2 punten.
Grand Prix
Dit seizoen zijn er acht Grand Prix toernooien georganiseerd. Helaas was er dit seizoen iets
minder animo dan vorig jaar. Middels een intensievere PR proberen we het komende seizoen het
deelnemersaantal weer omhoog te halen. De volgende toernooien zijn het afgelopen seizoen
gespeeld:
Locatie
Corry Vreekentoernooi
Open Jeugdkampioenschap de Pionier (OJKP)
Ideko Grand Prix toernooi
Open Capels Jeugdkampioenschap (OCJK)
Alblasserwaardtoernooi
IJsselmonde/Barendrecht Grand Prix toernooi
RSR Ivoren Toren Jeugdschaaktoernooi (RIJST)
Onésimus Grand Prix toernooi (finale)

Plaats
Maassluis
Hellevoetsluis
Papendrecht
Capelle a/d IJssel
Sliedrecht
Rotterdam IJsselmonde
Rotterdam Centrum
Rotterdam Nwe-Westen

Aantal
32
50
76
88
64
104
65
78

De winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën over de gehele cyclus heen staan in de
volgende tabel. Als iemand meer toernooien heeft gespeeld worden alleen de 5 beste resultaten
meegerekend.
Cat
B
C
D
E
F
G
H

Geboortejaar
20002001
20022003
20042005
2006
2007
2008
2009

1e
Daní Retel
Helmrich
Cedric
Kerkmeester

GPScore

2e

GPScore

3e

GPScore

550
602

Johan Starmans

596

Eva Stok

582

Eric Starmans

590

Daniel Franke

576

Qian Huang

562

Yisha Chen
Dana Verheij
Mees de Heij
Ansh Jakhari

550
566
560
560

Tonny Wang
Donald Bötticher
Joep Westerhof
Oscar Verwer

542
542
544
532

Terje de Heij
Jasper Krause
Alina Pröschle
Denis Borisenko

514
526
426
504
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De overall winnaar van 2016-2017 is Cedric Kerkmeester geworden met een totale score van 602
punten. Hij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
JCK
Ook dit jaar werd het JCK samen met de HSB georganiseerd. Dit heeft resultaat. Dit jaar waren er
meer teams dan vorig jaar! De eerste dag werden in Rotterdam de categorieën AB en D gespeeld.
In categorie A speelden 8 teams; 2 meer dan vorig jaar. In de D streden 15 teams om de bekers.
Op de tweede dag werd gespeeld in de categorieën C en E in Den Haag. In de C-categorie
speelden acht teams om kwalificatie voor de JCC. Bij de E-teams speelden 15 teams mee.
Categorie A/B
Promotie AB *
RSR Ivoren T. A2*
RSR Ivoren Toren A1*
SV Spijkenisse A1!
Klim-Op A1

Categorie E
1.
Klim-Op E1!
2.
Promotie E1!
3.
SHTV E1!
4.
Messemaker
E1!
5.
Klim-Op E2!
6.
Spijkenisse
E1!
7.
RSR Ivoren
T. E1!
Vet: RSB-kampioen; cursief: HSB-deelnemer; * buiten mededinging voor NK-plaatsen; ! geplaatst voor NK






Categorie C
1.
Klim-Op C1!
2.
Promotie C1!
3.
Klim-Op C2!
4.
Spijkenisse
C1!
5.
RSR Ivoren
Toren C1!

Categorie D
1.
Klim-Op D1!
2.
Klim-Op D2!
3.
RSR Ivoren
Toren D1!
4.
Klim-Op D3!
5.
Capelse SV
D1

Basisscholenkampioenschap
Op zaterdag 18 maart werd in het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam het Erasmiaans
Schoolschaakfestijn gehouden. Het toernooi werd georganiseerd i.s.m. het Schaakkasteel en
Schaakkunst.
Schoolteams van basisscholen uit de RSB-regio namen deel. In totaal waren er 37 teams
(viertallen) aanwezig. Dat betekent in totaal zo’n 160 kinderen. Daar kunnen we als organisatie
tevreden mee zijn. De scholen kwamen uit de hele regio, van Moerkapelle tot Dordrecht. Het werd
weer een mooie schaakdag!
RSB-kampioen BO werd de Eben Haëzerschool uit Capelle a/d IJssel in de kampioensgroep A.
Tweede werd school Vest uit Dordrecht en derde De Stelberg uit Rotterdam. De eerste twee
scholen zijn direct geplaatst voor het NK BO.
In de talentengroep B werd de Admiraal de Ruyterschool 1 uit Krimpen a/d IJssel eerste vóór de
Eben Haëzer 2 en de Admiraal de Ruyter 2.
In C (groepen 5 en 6) werd OBS West uit Capelle a/d IJssel overtuigend eerste. De Unicorns van
de Eduard van Beinumschool uit Rotterdam werd tweede en derde werden de Elout Queens van
de Eloutschool uit Rotterdam.
In de D-categorie (groepen 2 t/m 4) speelden de jonge kinderen zonder klok. Het was hier erg
spannend! De Bavinckschool uit Dordrecht en de Kampioenen van de Eduard van Beinumschool
eindigden precies gelijk. Beide schoolteams hadden 12 matchpunten en 22½ bordpunt. Na loting
mocht de Bavinckschool de eerste prijs meenemen. De Kampioenen ontvangen hun prijs later.
Tweede werd hier De Piramide en derde de Onverslaanbaren van de Eduard van Beinumschool.
Op het NK werd Eben Haëzer 13e met 12 matchpunten en 23½ bordpunten. School Vest behaalde
met 9 matchpunten en 19 bordpunten de 33e plaats. De Stelberg behaalde 8 matchpunten en 20½
bordpunten (35e plaats).
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345-toernooi
Op zaterdag 22 april 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 60
kinderen mee van 11 scholen waaronder weer heel veel schoolschakers.
Na vijf rondes werden de punten voor de scholen opgeteld waarbij een gewonnen partij voor 3
punten telt, een remise levert 2 punten op en een verliespartij 1 punt. Uiteindelijk bleek de Eduard
van Beinumschool de meeste punten te hebben. De nummer twee werd Eloutschool en op
nummer drie BS Park 16hoven die voor het eerst meedeed.
Eindstand:
1. Eduard van Beinum
2. Eloutschool
3. BS Park 16hoven
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 3e met 11½ bordpunten bij VO I (alle leerjaren). Het Libanon College werd 2e met 13½
bordpunt.
Huttontoernooi
Op zaterdag 29 oktober is de Rotterdamse Schaakbond wederom winnaar van het Huttontoernooi
2016 geworden. Op het NK voor Jeugdteams van de regionale bonden, dit jaar in Delft gehouden,
waren 8 regionale bonden (SBO, SGS, ZSB, NHSB, SGA, LeiSB, HSB en RSB) aanwezig met
jeugdteams.
De Rotterdamse Schaakbond was ijzersterk in alle leeftijdscategorieën. RSB-A haalde het
maximaal aantal matchpunten van 10 en leverde slechts 1 bordpunt in. B werd 3e met 6 punten (12
bordpunten), C werd 2e met 8 punten (13 bordpunten), D werd 1e met 9 punten (16 bordpunten) en
E werd ook 1e met 8 punten (13½ bordpunten).
De Rotterdamse Schaakbond was ijzersterk in alle leeftijdscategorieën A en B. De RSB haalde het
maximaal aantal matchpunten van 10 in de A-categorie en leverde slechts 1 bordpunt in.
In het totaalklassement betekende dit alles goud voor de RSB! Helaas was er nog steeds geen
wisselbeker beschikbaar. Dit jaar organiseert de RSB het toernooi en dan zal de wisselbeker er
wel zijn. We hopen en verwachten dat de RSB dan deze keer de wisselbeker echt uitgereikt krijgt.
Jeugdvakantieland
Net als in voorgaande jaren stond de RSB ook in 2016 op Jeugdvakantieland. Elke dag waren er
veel kinderen die geïnteresseerd waren in het edele schaakspel.
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Verenigingszaken
Ook dit jaar is het RSB-bestuur meerdere keren benaderd door een verenigingsbestuur of heeft
het een vereniging benaderd. Vanwege vertrouwelijkheid kunnen we daar geen verslag van doen
in dit jaarverslag.
De issues die optreden zijn van verschillende aard. Soms gaat het over de inzet van leden, zoals
de bezetting van het bestuur, maar soms ook betreft het zaken van technisch-inhoudelijke aard,
zoals het organiseren van de interne competitie of het financieel beheer. In enkele gevallen heeft
het bestuur hulp kunnen en mogen bieden waardoor de vereniging verder kon. Helaas is het
bestuur te laat ingeschakeld in het geval van de Penning en Zwijndrecht om het tij te kunnen
keren.
Niet alleen in het geval van nood, maar ook in het geval van uitbreiding is het RSB-bestuur
betrokken. Zo is dat bijvoorbeeld gebeurd bij het opzetten van een jeugdafdeling. Voor het
opzetten van een nieuwe vereniging kan dit ook gebeuren.
De doorstroming van oudere jeugd naar de interne competitie en het betrekken van de groep van
spelers tussen de 25 en 40 jaar, heeft nog steeds speciale aandacht.
Ideeën of initiatieven om de verenigingen sterker of aantrekkelijker te maken worden van harte
verwelkomd en horen we graag.
E. Hartog,
Jeugdleider / Verenigingszaken
augustus 2017
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5. Prijsuitreiking RSB-viertallencompetitie
Ten tijde van de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 was de RSB-viertallencompetitie nog niet
beëindigd. De prijsuitreiking zal derhalve tijdens deze najaarsvergadering plaatsvinden.

6. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester
De kascontrolecommissie, in de personen van de heren A. van der Leij en A. W. van Munster,
heeft op 13 augustus 2017 de jaarrekening 2016-2017 van de Rotterdamse Schaakbond
gecontroleerd.
De commissie verklaart dat:




De jaarrekening, sluitende met een positief resultaat van € 166, een juiste weergave geeft
van de inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.
De balans per 30 juni 2017 een getrouw beeld geeft van het vermogen ten bedrage van
€ 43.810.

De commissie stelt de Algemene Vergadering voor het financiële verslag van de penningmeester
goed te keuren en hem decharge te verlenen.
Rotterdam, 13 augustus 2017,
A. van der Leij
A. W. van Munster
(Het originele, getekende verslag ligt tijdens de Algemene Vergadering ter inzage op de bestuurstafel.)

7. Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie
De heer A. W. van Munster heeft het bestuur van de RSB te kennen gegeven zijn lidmaatschap
van de kascontrolecommissie te beëindigen. Het bestuur van de RSB stelt de Algemene
Vergadering voor de heer A. Postma, sinds 9 september 2015 plaatsvervangend lid van de
commissie, te benoemen als lid van de kascontrolecommissie.

8. Verslag van de Geschillencommissie
Verslag Geschillencommissie van de RSB over het seizoen 2026-2017:
Bij de geschillencommissie, bestaande uit H. Broerse, P. de Jonge, J.H. Knipscheer, L.J.
Verhoeven en A. Osinga, werd dit seizoen één zaak aanhangig gemaakt.
Het ging om het beroep van Schaakclub Dordrecht (verder: Dordrecht) tegen de beslissing van de
competitieleider met betrekking tot de op 31 maart 2017 in klasse 1B gespeelde wedstrijd tussen
Overschie 2 en Dordrecht 2. De competitieleider constateerde ten aanzien een van de spelers van
Dordrecht - winnaar op die avond - een overtreding van artikel 33, eerste lid, van het RSBcompetitiereglement. De competitieleider corrigeerde de uitslag van die partij, behoudens voor de
ratingverwerking, in een overwinning voor de speler van Overschie en bepaalde de uitslag van de
teamwedstrijd op 4-4 in plaats van 3-5.
De geschillencommissie verklaarde het beroep van Dordrecht ongegrond.
Met de competitieleider was de geschillencommissie van oordeel dat betrokkene niet is opgegeven
als negende speler voor Dordrecht 2. Hij werd alleen genoemd als reserve van Dordrecht 2. De
term reserve is door Dordrecht ook gebruikt bij team 3 en bij team 4. Bij deze teams werden negen
spelers opgegeven voordat de reserves werden genoemd. Daarbij stond een lid van Dordrecht als
reserve voor team 3 en als speler voor team 4. Uitgesloten natuurlijk dat het de bedoeling was
deze speler voor beide teams op te geven. De vermelding van reserves had geen waarde voor de
opstellingen waarmee de competitieleider van de RSB rekening zou moeten houden. Als het de
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bedoeling was geweest om de bedoelde speler ook tot team 2 te laten behoren, had hij (net als bij
team 3 en team 4) als negende speler bij team 2 opgegeven moeten worden.
Opmerking verdient dat de competitieleider de opgegeven opstellingen in Klasse 1B kort na de
eerste ronde op de website heeft geplaatst en dat Dordrecht ook naar aanleiding daarvan geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid betrokkene voor zijn eerste wedstrijd in het verenigingsjaar
voor Dordrecht 2 bij de competitieleider op te geven of om de competitieleider om wijziging van de
opstelling te vragen. Aangezien de tekst van het competitiereglement op dit punt duidelijk is, is er
geen ruimte voor een andere beslissing.
Ook niet juist is het standpunt van Dordrecht dat de competitieleider de uitslag op dat bord dan op
0-0 vast moest stellen. Bij een wedstrijd tussen twee achttallen zijn acht bordpunten te verdelen.
Uit de bepaling dat de partij verloren is voor de speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft
deelgenomen, vloeit voort dat de partij voor diens tegenstander is gewonnen, ook in het licht van
het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het competitiereglement. Een uitslag van 0-0 aan dat
bord was wel aan de orde geweest als beide teams dat bord bij gebrek aan een speelgerechtigde
speler leeg hadden moeten houden.
Rotterdam, 19 augustus 2017
Namens de Geschillencommissie
L.J. Verhoeven

9. Verkiezing bestuursleden RSB
9.a. Verkiezing voorzitter
De heer A. Ayala is na een ambtsperiode van drie jaar als voorzitter statutair aftredend. Hij
heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de heer A.
Ayala in zijn functie als voorzitter voor drie jaren te herbenoemen. Volgens artikel 12 lid 3a
van de statuten kunnen verenigingen of drie individuele leden schriftelijk kandidaten stellen
tot uiterlijk veertien dagen voordat de Algemene Vergadering wordt gehouden.
9.b. Verkiezing penningmeester
De heer P. de Weerd is na een ambtsperiode van drie jaar als penningmeester statutair
aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering
voor de heer P. de Weerd in zijn functie als penningmeester voor drie jaren te
herbenoemen. Volgens artikel 12 lid 3a van de statuten kunnen verenigingen of drie
individuele leden schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk veertien dagen voordat de
Algemene Vergadering wordt gehouden.
9.c. Verkiezing competitieleider
De heer A. Rutten is na een ambtsperiode van drie jaar als competitieleider statutair
aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering
voor de heer A. Rutten in zijn functie als competitieleider voor drie jaren te herbenoemen.
Volgens artikel 12 lid 3a van de statuten kunnen verenigingen of drie individuele leden
schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk veertien dagen voordat de Algemene Vergadering
wordt gehouden.
9.d. Verkiezing jeugdleider
De heer E. Hartog is na een ambtsperiode van drie jaar als jeugdleider statutair aftredend.
Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de heer
E. Hartog in zijn functie als jeugdleider voor drie jaren te herbenoemen. Volgens artikel 12
lid 3a van de statuten kunnen verenigingen of drie individuele leden schriftelijk kandidaten
stellen tot uiterlijk veertien dagen voordat de Algemene Vergadering wordt gehouden.
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10. 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.

11. Persoonlijk Kampioenschap RSB
De zeer teleurstellende belangstelling voor het afgelopen PK is voor het bestuur aanleiding om een
andere opzet van het PK te onderzoeken. Alvorens daarmee aan het werk te gaan willen wij op de
Algemene Vergadering graag van de vertegenwoordigers van de verenigingen horen wat naar hun
mening de oorzaak kan zijn van deze dalende belangstelling en welke mogelijkheden zij zien voor
een meer succesvolle aanpak.

12. Vaststelling competitie-indeling
13. Loting voor de RSB-bekercompetitie
Onder leiding van de competitieleider zal de loting voor de RSB-bekercompetitie worden verricht.

14. Rondvraag
15. Sluiting
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