
Veel plezier op het Jos de Rooij 3 4 5 toernooi 

Afgelopen zaterdagmiddag was het vol in Brasserie Tante Sjaar, de gezelligste huiskamer van 
Rotterdam. De kinderen waren met hun ouders langsgekomen om mee te doen aan het Jos de Rooij 
3-4-5 toernooi.  

 

Het toernooi heeft de naam van meester Jos gekregen naar aanleiding van diens overlijden twee jaar 
geleden. Hij was de leider en inspirator van de voorgaande toernooien. Jos was bestuurslid van Shah 
Mata en werkzaam in het onderwijs. 

3-4-5 slaat op de kinderen die in groep 3, 4 of 5 zitten van de basisschool. Zij strijden om de 
hoofdprijs van hun groep en ook van hun school. Een dubbele formule. Het 3-4-5 toernooi is een 
toernooi van de Rotterdamse Schaakbond die ook de bekers beschikbaar stelt. 

De 35 kinderen hadden veel plezier en speelden naar hartenlust hun schaakpartijtjes. Het was mooi 
weer en tussendoor heerlijk even naar buiten om te spelen of om iets te nuttigen in de huiskamer 
van Tante Sjaar. 

 



De leiding was in handen van de nieuwe RSB-Jeugdleider, Hans van den Beukel. Hans heeft het erg 
druk deze weken want er is altijd wel ergens een toernooi waarvoor hij uitgenodigd is. Hij had 
assistentie van veel vrijwilligers van schaakvereniging Shah Mata (die iedere dinsdag clubavond heeft 
bij Tante Sjaar): Gerard, Chris, Frans, Piet, Aad, Mariandel, Franka, Koos en Teun. Frank Thoma trad 
op als scheidsrechter bij groep 3 en 4. 

 

Alles verliep op rolletjes en het speelschema kon op tijd worden afgerond. Hans kon zelfs op het 
allerlaatste moment nog een speler invoegen. Dan nu de uitslagen. 

In groep 3 waren de winnaars: 

1. Merlijn Nelwan (Aloysius uit Maasland), 2. Julian van Cappellen (Het Octaaf uit Krimpen 
a/d IJssel), 3. Ragna Schöyer (Eduard van Beinum uit Rotterdam Hillegersberg) 
 

      



In groep 4 waren de winnaars: 

1. Elishka Roukens (St. Jozefschool uit Rotterdam), 2. Bryan Mei (De Stelberg uit Rotterdam), 
3. Rowan Siberie (Eduard van Beinum uit Rotterdam) 
 

       

In groep 5 waren de winnaars: 

1. Gyoaparka Sorban (De Contrabas uit Capelle a/d IJssel), 2. Thomas de Wit (Johannes 
Calvijnschool uit Gouda), 3. Jolie Buurman (St. Jozefschool uit Rotterdam) 
 

        
 

Voordat de bekers konden worden uitgereikt moest er nog 
een beslissingspartij (snelschaak )om de derde plaats worden 
gespeeld in groep 5 tussen Jolie en Lylah die ieder evenveel 
punten hadden. Dit werd een spannende en zenuwslopende 
partij. De kansen op winst waren er voor Lylah omdat Jolie 
met haar koning over het bord ging wandelen. Maar plots 
werd Lylah mat gezet. Voor mij verdient Lylah ook een beker 
voor de derde prijs! Regels aanpassen? 

Beste school 

Elke ronde telden de beste 5 individuele resultaten (winst 3 punten, remise 2 punten en verlies 1 
punt) van een school mee voor het scholenklassement. De sterkste school bleek deze middag - net 



als vorig jaar - de Eduard van Beinum uit Rotterdam Hillegersberg (64 punten, 8 deelnemers), 
gevolgd door de St. Jozefschool uit Rotterdam (55 punten, 6 deelnemers) en daarna de Johannes 
Calvijnschool uit Gouda (44 punten, 5 deelnemers). De Eduard van Beinumschool mag meedoen aan 
het Nederlands Kampioenschap 3-4-5 op 22 juni in Utrecht. Hans gaat na of hij ook een plaats kan 
aanvragen voor de St. Jozefschool. De overige 9 scholen die meededen waren: de Pijler uit 
Rotterdam (30 punten, 3 spelers), ’t Landje uit Rotterdam (26 punten, 3 deelnemers), Aloysius uit 
Maasland (22 punten, 2 deelnemers), Prins Constantijn uit Papendrecht (15 punten, 2 deelnemers), 
de Contrabas uit Capelle a/d IJssel (14 punten, 1 deelnemer), de Clipper uit Rotterdam (14 punten, 2 
deelnemers), Het Octaaf uit Krimpen a/d IJssel (13 punten, 1 deelnemer), OBS Vogelenzang uit 
Spijkenisse (12 punten, 1 deelnemer) en de Stelberg uit Rotterdam (11 punten, 1 deelnemer). 

Meer dan 60 jaar geleden …. 

Een van onze vrijwilligers en actief lid van Shah Mata was de 78-jarige Gerard Groen. Gerard had al 
jong schaken geleerd van zijn vader. In 1957 won hij de eerste prijs op een Nieuwsjaarstoernooi voor 
de jeugd bij de Schiedamse schaakvereniging Het Zwarte Paard. Hieronder de foto uit die tijd. Rechts 
ziet u Gerard op de foto. 

 

Tot slot nogmaals dank voor alle inspanningen. Dank aan Brasserie Tante Sjaar ( Lisanne en Frank, 
onze gastvrouw en gastheer), aan de stichting waaronder Tante Sjaar valt (sponsor), aan de 
Rotterdamse Schaakbond en aan schaakvereniging Shah Mata. ((Shah Mata betekent de koning staat 
mat.) 

Tot volgend jaar en we dan hopen meer scholen en meer kinderen te mogen verwelkomen. Zestig 
kinderen zou moeten kunnen want er zijn vrijwilligers genoeg. 

Teun Koorevaar 

   


