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Rotterdamse Schaakbond

Willem Platje, Secretaris

Acaciastraat 33

3319 VA Dordrecht 

Tel: 078-6215797

Mail: secretaris@r-s-b.nl

Dordrecht, 21 augustus 2018

 

De agenda voor de 178e Algemene Vergadering van 12 september 2018 luidt als volgt:

1. Opening
2. Notulen van de 177e Algemene Vergadering van 23 mei 2018
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslagen van het RSB-bestuur:

a. verslag van de voorzitter
b. verslag van de secretaris
c. verslag en jaarrekening van de penningmeester **)
d. verslag van de competitieleider
e. verslag van de wedstrijdleider a.i.
f. verslag van de jeugdleider
g. verslag van het bestuurslid verenigingszaken

5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur
6. Verkiezing plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
7. Verslag van de Geschillencommissie
8. Mededelingen vanuit de KNSB
9. Vaststelling competitie-indeling
10. Loting voor de RSB-beker 
11. Rondvraag
12. Sluiting

**) = 2 bijlagen opgenomen in de vergaderstukken

Volgens Artikel 10 2e lid van de Statuten kunnen verenigingen en individuele leden uiterlijk tot twee
weken voor de dag van de Algemene Vergadering aanvullende agendapunten indienen.  Deze
dienen voorzien te zijn van een toelichting.

W. D. Platje
Secretaris RSB
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1. Opening

Opening van de 178ste Algemene Vergadering van de RSB door voorzitter A. Ayala.

2. Notulen van de 177e Algemene Vergadering van de RSB gehouden op woensdag 
23 mei 2018 te Capelle aan den IJssel

Aanwezigheid:

Uit de presentielijst blijkt aanwezigheid door afvaardigingen van:

Capelse S.V. (J. ten Brinke), Charlois-Europoort (C. de Wit), Dordrecht (A. van Grootheest, J. den
Boer), Erasmus (F. van Zutphen), Fianchetto (H. Dopper), Hoeksche Waard (A. Osinga, tevens na-
mens de  Geschillencommissie),  Het  Houten  Paard  (R.  Bosch),  Jeugdvereniging Kralingen (R.
Neumeijer), Maassluis (P. Blok), Messemaker 1847 (W. Bourguignon), Onésimus (R. Neumeijer),
Overschie (J. Doornheim), RSR Ivoren Toren (W. Scheffer), Ridderkerk (B. Kuijper), Shah Mata (M.
Menzel), SO Rotterdam (A. Rongen), Spijkenisse (B. de Glopper), WSV (L. Bloem), De Willige
Dame (C. Paans) en De IJssel (F. van de Pavoordt). (20 verenigingen)

Afwezig met bericht van verhindering is een afvaardiging van: 

3-Torens, Ashtapada, Barendrecht, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, De Pionier, Rokado,
Sliedrecht, en IJsselmonde. (9 verenigingen). De KNSB meldde geen vertegenwoordiger te kun-
nen sturen.

Afwezig zonder bericht van verhindering is een afvaardiging van: 

Hendrik Ido Ambacht, HZP Schiedam, Klim-Op, Krimpen aan den IJssel, Oostflakkee, PASCAL en
Zwarte Pion. (7 verenigingen)

Verder zijn aanwezig: A. Ayala (voorzitter RSB), W. Platje (secretaris RSB), P. de Weerd (penning-
meester RSB), A. Rutten (competitieleider RSB) en E. Hartog (jeugdleider en bestuurslid vereni-
gingszaken RSB) en de heren F. G. Maas (Erelid), S. van der Beek (Erelid) en M. Degeling (Lid
van Verdienste).

1. Opening

Voorzitter A. Ayala opent de vergadering.
 
2. Notulen van de 176  e   Algemene Vergadering van de RSB van 13 september 2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken. Voorzitter Ayala doet de vergadering de volgende mededelingen:

a. Op de bondsraad is een presentatie gehouden over een traject dat drie oostelijke bonden in-
gaan met de bedoeling om hun krachten te bundelen. Dit traject zou kunnen eindigen in een sa-
mengaan van de drie regionale bonden. De KNSB volgt dit belangstellend. De RSB werkt momen-
teel op een aantal terreinen samen met de HSB, met name bij het organiseren van gezamenlijke
(jeugd)evenementen. Van een fusie tussen onze bonden is evenwel geen sprake.

b. De reiskostenomslag voor de KNSB-competitie wordt op de komende bondsraadsvergadering
van 2 juni besproken. Het is de bedoeling om, na een overgangsregeling, de reiskostenomslag op
termijn af te schaffen.

c. De BTW-vrijstelling voor schaakverenigingen zal vervallen. Door een uitspraak van het Europe-
se Hof wordt schaken niet meer als een sport gezien. De heer van der Beek geeft aan dat het de
bedoeling is om voor de denksporten toch BTW-vrijstelling te verkrijgen door ze als sociaal-culture-
le instelling te zien.
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d. De heer Kleinjan heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de RSB-winkel.
De heer de Weerd nam al enige tijd waar en neemt nu deze werkzaamheden over. De RSB zoekt
nog een functionaris die de aanvragen voor notatiebiljetten afhandelt. Momenteel zijn er zo'n 15
aanvragen per jaar.

e. Betreffende het Persoonlijk Kampioenschap (PK) van de RSB meldt de heer de Weerd dat de
toegezegde enquête, waaruit zou moeten blijken welke wensen er onder de leden leven om het PK
aantrekkelijker te maken helaas nog niet is gehouden. Hij zegt toe dat het komend seizoen wel te
doen. In het bestuur is besloten om het PK dit jaar in grote lijnen hetzelfde te houden als voorheen:
Zeven ronden waarvan twee op zaterdag in twee groepen naar rating ingedeeld. Wel nieuw is dat
het nu een open toernooi is. De beste RSB-speler zal worden uitgeroepen tot persoonlijk kampioen
van de RSB. De te winnen geldprijzen zijn iets minder hoog dan vorig jaar, maar het inschrijfgeld
voor RSB-leden is verlaagd naar € 10,-.

f. De respons op de enquête voor ondersteuning van kadervorming bij verenigingen was dermate
laag, dat geconcludeerd mag worden dat hieraan kennelijk geen behoefte is.

g. De Stichting Schoolschaak Rotterdam wil het schaken op de scholen bevorderen. De heer van
Zutphen informeert of er een lijst bestaat van personen die schaaklessen kunnen verzorgen. De
heer Hartog meldt dat hij momenteel bezig is de lijst met trainers, arbiters en indelingsdeskundigen
te aktualiseren. Deze lijst zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

h. De voorzitter deelt mede dat op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de
gehele EU in werking treedt. Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten en gelden
voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

De heer Hartog meldt dat nog vandaag in het Online Administratiesysteem twee 'aanvinkvakjes' op
de persoonskaart  komen te staan waar  toestemming voor het  gebruik  van NAW-gegevens en
beeldmateriaal al dan niet kan worden aangegeven. De AVG heeft gevolgen voor het beheer van
persoonsgegevens, websites en de beveiliging daarvan.

De heer ten Brinke vraagt zich, ten aanzien van het niet langer bewaren van gegevens dan nodig,
af wat we dan aan moeten met alle toernooigegevens uit het verleden.

De heer Degeling voegt daaraan toe dat er op de RSB-website ook lijsten staan met personen die
in het verleden voor het schaken belangrijk zijn geweest en iets gepresteerd hebben. “We moeten
toch niet zomaar de historie overboord zetten?”

De heer de Wit merkt op dat een en ander genuanceerder ligt. Voor de gegevens die nodig zijn om
een goede ledenadministratie te kunnen voeren is geen toestemming nodig. Hij meent dat het gaat
om functionele gegevens. “Is bijvoorbeeld het gegeven “geboortedatum” in het bestand van een
opticien absoluut noodzakelijk om bij te houden of niet?“

De heer Hartog zal in verband hiermee contact opnemen met de KNSB. Het aanvinkvakje “NAW-
gegevens toestaan” in het OLA lijkt overbodig. Het gebruik van NAW-gegevens is immers nodig
voor een goede ledenadministratie.

De heer  Degeling merkt  tenslotte nog op dat  ook het  in-  en uitschrijven bij  nieuwsbrieven en
nieuwsberichten goed geregeld dient te zijn.

i. De jeugdleider deelt mee dat het NK voor het basisonderwijs door de RSB zal worden georgani-
seerd. 

4. Mededelingen vanuit de KNSB

De vertegenwoordiger van de KNSB bleek helaas deze vergadering niet te kunnen bijwonen. De
competitieleider maakt gebruik van dit agendapunt door nog even te melden dat de deadline voor
het aanmelden van teams voor de KNSB-competitie, meesterklasse t/m 4e klasse, 1 juni is.

5. Resultaten 2017-2018 en begroting 2018-2019

De penningmeester licht de begroting toe. Er is een vraag over een bedrag van € 377,10 bij de
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post Jeugdschaak Algemeen, omdat daarvoor € 0,- was begroot. Penningmeester de Weerd geeft
aan dat dit eenmalig is en dat hij hiervoor waarschijnlijk nog subsidie van de KNSB tegemoet kan
zien. Een tweede vraag gaat over noot 1: “De hogere kosten komen voor rekening van de geza-
menlijke slotronde promotieklasse bij Spijkenisse.” Deze kosten komen waarschijnlijk in de toe-
komst te vervallen, omdat er geen promotie meer zal zijn na de invoering van gescheiden KNSB-
en RSB-competities. De Algemene Vergadering verklaart zich vervolgens accoord met de voorge-
legde begroting.

6. Voorstel RSB-contributie 2018-2019

De Algemene Vergadering keurt  de voorgestelde contributieverhoging voor  het  verenigingsjaar
2018-2019 goed.

7. Benoeming plaatsvervangend kascontrolecommissielid

Uit de vergadering meldt zich niemand voor deze functie. Het bestuur zal trachten hiervoor iemand
te vinden.

8. Prijsuitreiking RSB-competitie en RSB-bekercompetitie 2017/2018 

De competitieleider reikt de prijzen aan de vertegenwoordigers van de kampioenen van de diverse
RSB-klassen uit. Tevens wordt de beker uitgereikt aan de heer Paans, voorzitter van De Willige
Dame, dat kampioen van de bekercompetitie is geworden.

9. Voorstel tot aanpassing RSB-competitiereglement 

De competitieleider de heer Rutten geeft aan dat er geen connectie meer zal zijn tussen de lande-
lijke en de RSB-competitie. Ook is er geen verbinding meer met de competities van andere bon-
den. Dit noopt tot aanpassing van het competitiereglement.

De Algemene Vergadering keurt alle in het voorstel gewijzigde artikelen van het competitieregle-
ment goed, alsmede het gewijzigde artikel 8.3. van de “Bijlagen bij het competitiereglement van de
Rotterdamse Schaakbond” dat handelt over de deelname van combiverenigingen.

Over artikel 30 van het competitiereglement volgt nog een discussie. In de tekst van artikel 30
tweede lid staat: “Een nieuw lid is speelgerechtigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap
zoals vermeld in het Online Administratiesysteem van de KNSB.” Dit zou misbruik in de hand kun-
nen werken. De heer Rongen meldt dat bij de KNSB men één maand van tevoren aangemeld dient
te zijn alvorens men speelgerechtigd is. Dat is zo geregeld om misbruik te voorkomen. Hij geeft de
competitieleider in overweging dit ook zo te regelen in het RSB-competitiereglement.

De competieleider is hier niet voor en denkt dat misbruik van dit artikel “tot heibel in de eigen gele-
deren zal leiden als vaste spelers ineens zouden worden vervangen”. De heer Neumeijer vindt dat
we eerst maar even moeten afwachten of er wellicht misbruik wordt gemaakt van artikel 30 tweede
lid.

De heer Degeling stelt voor om de tekst van artikel 30 derde lid: “Een speler kan lopende het sei-
zoen slecht voor één bij de RSB aangesloten vereniging uitkomen” te veranderen in: “Een speler
kan lopende het seizoen slechts voor één bij de RSB aangesloten vereniging uitkomen”. Dit voor-
stel wordt, zij het ternauwernood, aangenomen.

De competitieleider stelt hierna nog de wijziging voor van de artikelen 5 en 19 uit het bekerregle-
ment. Deze wijzigingen worden door de vergadering aangenomen. 

10. Aanmelding teams RSB-competitie 2018-2019

De heer Rutten licht zijn document over dit onderwerp toe en benadrukt dat het niet mogelijk is van
tevoren te bepalen wat er gaat gebeuren. Hij wacht eerst de aanmeldingsformulieren af. Daarna
kan overlegd worden over de plaatsing van welke teams in welke klasse zullen worden ingedeeld.

De heer van Zutphen stelt een vraag over het instromen van teams: ”Een en ander heeft weliswaar
een tijdelijk karakter en zal na één seizoen weer op orde gebracht zijn, maar wat doen we als er
bijvoorbeeld twintig teams voor de nieuwe hoofdklasse in aanmerking komen?” De competitieleider

5



antwoordt dat hij in dat geval van plan is om twee hoofdklassen te vormen.

De heer van Grootheest vraagt of de huidige teams hun rechten behouden, waarop de competitie-
leider antwoordt dat dat inderdaad het geval is. Tevens geeft de heer van Grootheest  aan blij te
zijn met de in het document geboden ratingrichtlijnen: “We kunnen de teams voor het komend sei-
zoen nu aardig plaatsen”. De heer Paans sluit zich hierbij aan: “Het is een prima document. We
zullen nu af moeten wachten hoe de aanmelding verloopt”.

Enkele vertegenwoordigers geven vervolgens aan hoe zij verwachten dat het met de aanmelding
voor de nu gescheiden competities binnen hun vereniging zal gaan. De heer Rongen verwacht dat
er grote verschuivingen zullen optreden.

Een voorstel om van de promotie-degradatieregeling af te zien en alleen op rating in te delen stuit
op weerstand bij de competitieleider.

In  grote  lijnen  blijkt  de  vergadering  het  eens  te  zijn  met  de  in  het  document  vastgelegde
voorgestelde  werkwijze.  De  competitieleider  wordt  voor  zijn  inspanningen  beloond  met  een
welverdiend applaus.

11. Rondvraag

De  heer  van  der  Beek  vraagt  hoe  het  momenteel  zit  met  een  eventuele  promotie-
degradatieregeling voor de viertallencompetitie waar sprake van was. De heer Rutten stelt dat het
spelen in de viertallencompetitie bedoeld is om leuk te spelen tegen teams met een ongeveer
gelijke rating en dat bovendien de belangstelling nogal varieert. Het gaat in de eerste plaats om
plezierig schaken. Voorlopig ziet hij er nog niets in, maar als de competities groter worden is het te
overwegen. Verder geeft hij aan, dat iedere vereniging meerdere viertallen voor de competitie kan
opgeven.

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering onder dankzegging
voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Namens het bestuur van de RSB
W.D. Platje, secretaris

(Deze notulen werden u op 31 juli 2018 als concept toegestuurd vergezeld van een verzoek om op- en aan -
merkingen. Ik dank de heren  F. van Zutphen, A. Rutten en A. Ayala 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 2017-2018

Het seizoen 2017-2018 heeft voor het eerst sinds enkele jaren geen vermindering van verenigin-
gen gezien. We hebben zelfs uitbreiding gekregen. De aanmelding van De Koddige Koning bracht
het aantal weer terug op 37 verenigingen. Deze nieuwe vereniging richt zich (voorlopig) op de
jeugd van Delfshaven (R’dam-West). Daarnaast is Erasmus met een jeugdafdeling begonnen.

Qua clubleden is de teruggang in seniorleden nog geen halt toegeroepen. Er was een daling van
bijna 50 seniorleden. Daarentegen zijn er nu 32 jeugdleden meer. In totaal helaas dus wel een da-
ling van 1%. Hoewel het aantal jeugdleden in absolute zin dus wel stijgt valt op dat het verloop
maar liefst 40% is. Ruim 200 kinderen zijn gestopt. Daarentegen is er een nog groter aantal nieu-
we jeugdleden bijgekomen. Bij de senioren is 10% gestopt, maar we hebben toch ook 5% nieuwe
schakers mogen verwelkomen.

Enkele verenigingen zagen een lichte groei. Er zijn echter verenigingen die het moeilijk hebben.
Het vinden van voldoende bestuursleden en vrijwilligers bleef problematisch; soms was het moei-
lijk om de interne competitie voldoende aantrekkelijk te houden en ook de huisvesting veroorzaak-
te hoofdbrekens. Nieuw is de verschuiving in teamsamenstellingen door de nieuwe competities.
Hierdoor gaan de teams er in veel gevallen anders uitzien. Enkele verenigingen zullen met meer
teams, andere met minder teams meedoen in de verschillende competities. Externe wedstrijdlei-
ders zijn nu niet te benijden.

Gelukkig hield een meerderheid van de verenigingen nog een gezonde basis. Verenigingen die het
moeilijk hebben kunnen natuurlijk de handen ineenslaan met andere clubs om samen te werken.
Dit kan voor beide verenigingen winst opleveren. Denk daarbij aan het samenvoegen van competi-
ties en het vormen van combinatieteams. 

Ook dit jaar hebben we helaas enkele vertrouwde gezichten verloren. Er zijn weer indrukwekkende
In Memoria geschreven op de website. Veel sterkte toegewenst aan alle schaakvrienden van de
twaalf overledenen.

De samenstelling van het bestuur is ook dit jaar onveranderd. Voorzitter was Angelo Ayala, secre-
taris Willem Platje en penningmeester Peter de Weerd. Competitieleider was Arrian Rutten, die te-
vens wedstrijdleider a.i. was. Eduard Hartog was weer jeugdleider en tevens belast met de porte-
feuille Algemene Verenigingszaken. PR bleef vacant en is waargenomen door Angelo. Zij gaan al-
len het volgende seizoen in dezelfde rol verder. 
Graag zouden wij het werk willen delen met meerdere vrijwilligers. Dan kan er meer voor elkaar
gekregen worden. Denk bijvoorbeeld op het gebied van schoolschaak, trainingen, verslagen voor
op de website, enz. Wil je ons komen versterken neem dan contact met me op. Bestuurslidmaat-
schap is bespreekbaar, maar (bestuurs)medewerkers zijn ook zeker welkom.

Bij de AV van september 2017 is Simon van der Beek benoemd tot erelid van de RSB voor zijn ja-
renlange grote inzet bij allerlei schaakactiviteiten, niet alleen op zijn thuisbasis Spijkenisse, maar in
alle hoeken van onze regio en daarbuiten. Hulde. 
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Het derde seizoen van de viertallencompetitie ‘nieuwe stijl’ was wederom een succes, weer met
dank aan de grote inzet van Arrian en assistent Simon van der Beek. Ook de achttallencompetitie
is weer tot een goed einde gebracht met voor de laatste keer een promotieklasse. Zoals bekend
gaat de KNSB met ingang van seizoen 2018-2019 starten met een nieuwe landelijke competitie-
opzet. Deze zal bestaan naast de regionale competities. De promotie-degradatieregeling tussen
landelijk en regionaal vervalt. Daardoor zal er niet meer gepromoveerd kunnen worden. Daarente-
gen kan iedereen nu gewoon KNSB-competitie spelen dus ook de promotieklasse-teams. De pro-
motieklasse wordt omgedoopt en gaat nu anders heten, nl. de hoofdklasse. Het was dit seizoen
het laatste jaar dat RSB-teams konden degraderen uit de 3e klasse KNSB. In het jaarverslag van
de competitieleider staat daarover meer. 

Het is nu mogelijk geworden 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. Denk ook aan jeugdleden die nu dus op zaterdag kunnen spelen. Op
KNSB-zaterdagen werden zelden schaakevenementen georganiseerd. 

Het PK van 2017 had een zeer teleurstellend aantal van 30 deelnemers. Dit was bijna een halve-
ring van het jaar ervoor. Het was noodzakelijk om de groepen samen te voegen. Daarover meer in
het verslag van de wedstrijdleider.

Voor het derde opeenvolgende jaar is de RSB de sterkste gebleken bij het Huttontoernooi. Deze
keer werd het  Huttontoernooi door de RSB georganiseerd. Het was prima georganiseerd door
onze jeugdleider met als hoogtepunt dus het behoud van de wisselbeker.

De KNSB heeft een aanvalsplan om veel meer mensen (weer) aan het schaken te krijgen. Een van
de speerpunten is het stimuleren van schaken op scholen. In Rotterdam is daar al het een en an-
der van te merken. Rotterdam Sport Support is aan de slag om schoolclusters met verenigingen te
koppelen. Er zijn momenteel vier verenigingen in Rotterdam die nu ook schoolschaakvereniging
zijn. Daarnaast is er de Stichting Schoolschaak Rotterdam met als doelstelling dat op minimaal
80% van de Rotterdamse basisscholen schaken wordt aangeboden. Er worden inmiddels enkele
nieuwe jonge trainers opgeleid.

Tijdens de bondsraad van jl. juni viel een historisch besluit. De bondsraad besloot unaniem om de
reiskostenregeling in de KNSB-competitie af te schaffen. Deze regeling bestond sinds 1942. Er is
een overgangsregeling van 3 jaar afgesproken (met lagere bedragen), om clubs die tot nu toe
meestal een bedrag ontvangen, de gelegenheid te geven de financiële huishouding hierop aan te
passen. In dezelfde bondsraad werden tevens de aangepaste competitiereglementen vastgesteld
n.a.v. de pilot uitbreiding KNSB-competitie.

Dit jaar is een nieuwe privacywet in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG).  De verenigingen zijn  ervan op de hoogte gebracht  dat  zij  hiervoor  mogelijk
maatregelen dienen te treffen. In het OLA kan nu per lid aangeven worden of beeldmateriaal en/of
NAW-gegevens mogen worden gebruikt. Zo’n twee procent gaf geen toestemming voor beeldma-
teriaal, een handjevol leden wilde niet dat hun naam en adres wordt gebruikt. Er zijn geen meldin-
gen binnengekomen over problemen. 

Tot slot herhaal ik hier de oproep aan u om te helpen het werk van de bestuursleden te verlichten.
Met meer mensen 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. Graag zien we ook
versterking voor PR-activiteiten. Een plaats in het bestuur is niet noodzakelijk. Verder is er o.a. ook
hulp nodig bij de ondersteuning van schoolschaak, zowel BO als VO en het nog klantvriendelijker
maken van onze website.

8



Angelo Ayala,

Voorzitter RSB
21 augustus 2018

4.b. Jaarverslag van de secretaris 2017-2018

Bestuur

Het bestuur is in de periode september 2017 – september 2018 vijf maal in vergadering bijeen ge-
weest en heeft daarnaast middels e-mail en telefoon uitvoerig overleg gevoerd over diverse zaken.

Algemene Vergaderingen

De Algemene Vergadering kwam voor de 176ste keer op 13 september 2017 bijeen. De 177ste bij-
eenkomst vond plaats op 23 mei 2018. Beide vergaderingen werden gehouden in “De Voorhof” te
Capelle aan den IJssel. 

Verenigingen

De RSB telt momenteel 37 aangesloten verenigingen. In het afgelopen jaar sloot een nieuwe vere-
niging, De Koddige Koning, zich aan bij de RSB. Deze vereniging zal zich richten op Delfshaven
(Rotterdam-West). 

Geschillencommissie

Het secretariaat vervulde het afgelopen jaar tweemaal zijn rol als doorgeefluik tussen de insteller
van een beroep en de geschillencommissie. 

De geschillencommissie deed een bindende uitspraak inzake een beroep van schaakvereniging
RSR Ivoren Toren tegen een beslissing van de arbitrage op 27 januari 2018 bij het Jeugdclubkam-
pioenschap-D van de HSB en de RSB. Het beroep werd afgewezen. 

Tevens  deed  geschillencommissie  een  bindende  uitspraak  betreffende  een  beroep  van
schaakvereniging Charlois-Europoort tegen de uitspraak van de competitieleider van 24 februari
betreffende de wedstrijd Overschie 1 - Charlois-Europoort 4 gespeeld op 23 februari 2018. Ook dit
beroep werd afgewezen.

Vertrouwenspersoon

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen zaken voorgedaan, waarbij het inschakelen van de ver-
trouwenspersoon van de RSB gewenst dan wel noodzakelijk was.

Communicatie

Voor de vrijwilligers werd in 2017 voor een attentie in de vorm van een cadeaubon gezorgd. De be-
stuursleden gaven acte de présence bij diverse gelegenheden als jubilea, de slotronde van de pro-
motieklasse en diverse toernooien.

Ledental

Op 1 augustus 2017 telde de RSB 1134 senioren-hoofdleden en 517 jeugd-hoofdleden. Een totaal
aantal hoofdleden van 1651. 

Op 1 augustus 2018 telde de RSB 1085 senioren-hoofdleden, waaronder 2 individuele leden, en
549 jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal hoofdleden van 1634. 

Willem Platje,

Secretaris RSB
1 augustus 2018

9



4.c. Verslag en jaarrekening van de penningmeester 2017-2018

Hierbij bied ik u namens het bestuur het financieel jaarverslag aan van de Rotterdamse Schaak-
bond over het boekjaar 2017/2018. 

Bij dit verslag horen twee bijlagen:
1) Staat van baten en lasten 2017/2018 met de bijbehorende begroting en met de in mei 2018
door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting voor het boekjaar 2018/2019.

2) Balans per 30 juni 2018 met de vergelijkende cijfers per 30 juni 2017.

Algemeen

Het boekjaar 2017/2018 sluit met een positief resultaat van € 302 (vorig jaar een positief resultaat
van € 166).
Voor het boekjaar was een negatief resultaat begroot van € 42. Het gerealiseerde resultaat is dus
gunstiger dan de begroting. Het resultaat is iets lager dan de tussentijdse prognose van mei 2018
(positief resultaat van € 437).

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 € 44.112 (na verwerking
van het positieve resultaat van € 302). 

Toelichting op de balans (bijlage 2)

De voorraad werkende digitale klokken is het afgelopen jaar gelijk gebleven (50 digitale klokken).
Eerder waren 7 klokken buiten gebruik gesteld. De klokken worden in 10 jaar afgeschreven.

De voorraad RSB winkel betreft de notatiebiljetten tegen inkoopsprijs. Hetzelfde geldt voor de exa-
mens en diploma’s die in beheer zijn bij de diplomaconsul. 

De verkoop van wedstrijdformulieren is het afgelopen jaar stopgezet 

De post vorderingen betreft 1 opstaande factuur van de diplomaconsul.

Aan de Reserve Hutton (€ 1.000) is ook dit jaar € 200 toegevoegd. Deze reserve is bedoeld voor
de kosten van Huttontoernooien die door de RSB worden georganiseerd. Voor het in najaar 2017
door de RSB georganiseerde Huttontoernooi is € 1.200 onttrokken aan deze reserve.

Aan de Reserve Lustrum (€ 6.000) is ook dit jaar € 500 toegevoegd voor de viering van het 100-ja-
rig bestaan van de RSB in 2031.

De  reserves  Zuid-Holland-beker  en  Schoolschaak  zijn  toegevoegd  aan  de  reserve  Nieuwe
Projecten. Daarmee is er naast de doelreserves voor Hutton en Lustrum één reserve voor nieuwe
activiteiten.  

De gelden voor Schaken tegen Kanker staan ter beschikking van deze organisatie. In het afgelo-
pen jaar is op deze gelden geen beroep gedaan.

De kortlopende schulden bestaan uit waardebonnen RSB-competitie 2017/2018 (€ 300) en vooruit-
betaalde inschrijfgelden voor het PK 2018 (€ 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.
Het totale verschil is € 344 positief.
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Financien -/- € 213

In de begroting wordt geen rekening gehouden met een daling van het aantal leden. Deze daling
heeft zich echter wel voorgedaan
 
Competitie -/- € 357

Dit verschil heeft twee oorzaken: 1) hogere kosten voor de gezamenlijke slotronde in de promotie-
klasse; 2) minder teams in de RSB-competitie.

Wedstrijden -/- € 358

De sterk tegenvallende deelname aan het PK RSB werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door-
dat in het afgelopen jaar geen bijdrage is verstrekt aan jeugdspelers voor deelname aan internatio-
nale kampioenschappen.

Jeugd +/+ € 1187

Deze meevaller wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt doordat in alle categorieën van het PJK
inschrijfgeld is betaald (nieuw beleid). Daarnaast is van de KNSB een hogere dan begrote subsidie
ontvangen voor de medeorganisatie door de RSB van de regionale persoonlijke jeugdkampioen-
schappen

PR en Verenigingszaken +/+ € 131 

Door het ad-hoc karakter van deze uitgaven laten deze zich moeilijk begroten.

RSB-winkel -/- € 412

Deze tegenvaller heeft twee oorzaken: 1) een lagere bruto omzet van de winkel; 2) een extra af-
schrijving op de digitale klokken om de boekwaarde van alle werkende klokken te brengen op 40
procent van de aanschafwaarde.

Bestuurlijk ++ € 367

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
25 juli 2018
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Bijlage 1 van het financieel jaarverslag 2017-2018 van de Rotterdamse Schaakbond
(inkomsten in zwart, uitgaven in rood voorzien van een minteken)

Begroting Realisatie Begroting

2017-2018 2017-2018 2018-2019
(AV mei 
2017)

(AV mei 
2018) 

Financieel

4900 KNSB-contributie -63.062,00 -61.419,00 -61.419,00 

4932 Bankkosten -170,00 -175,22 -170,00 

8000 Contributies verenigingen 67.260,00 65.399,97 65.400,00 

8100 Contributies persoonlijke leden 40,00 90,24 80,00 

9050 Rente bank 100,00 58,52 50,00 

Totaal financieel 4.168,00 3.954,51 3.941,00 

Competitie

4700 Kosten RSB-competitie -375,00 -650,20 -500,00 

4710 Kosten Bekercompetitie -80,00 -67,50 -80,00 

4751 Snelschaakcompetitie 0,00 0,00 0,00 

8800 Inschrijfgelden RSB competitie 850,00 755,50 750,00 

Totaal competitie 395,00 37,80 170,00 

Wedstrijden

4711 Kosten PK RSB -2.000,00 -1.947,75 -2.000,00 

4715 Kosten PK senioren 0,00 0,00 0,00 

4760 Overige kosten wedstrijden 0,00 -75,00 0,00 

4942 Sponsoring -400,00 0,00 -400,00 

8680 Inschrijfgelden PK RSB 1.400,00 665,00 1.000,00 

Totaal wedstrijden -1.000,00 -1.357,75 -1.400,00 

Jeugd

4730 Kosten PJK -1.250,00 -1.269,60 -1.250,00 

4740 JCK -150,00 0,00 -150,00 

4741 Grand Prix toernooien -250,00 -319,36 -250,00 

4742 Hutton -500,00 -466,85 -500,00 

4750 Schoolschaaktoernooien -250,00 -85,75 -250,00 

4941 Jeugdschaak algemeen 0,00 377,10 0,00 

8690 Inschrijfgelden PJK RSB 570,00 1.057,00 1.050,00 

8700 Verkoop diploma's (netto) 500,00 563,97 500,00 

Totaal jeugd -1.330,00 -143,49 -850,00 

PR en verenigingszaken

4930 Representatiekosten -200,00 -69,00 -200,00 

4933 Website -400,00 -400,00 -400,00 

Totaal PR en verenigingszaken -600,00 -469,00 -600,00 

RSB winkel

4300 Afschrijving digitale klokken -250,00 -412,62 -250,00 

4720 Kosten RSB-winkel -150,00 -79,93 -150,00 

8600 Verkoop RSB-winkel (netto) 500,00 180,46 500,00 

Totaal RSB winkel 100,00 -312,09 100,00 
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Bestuurlijk

4901 Bestuurskosten -300,00 -172,42 -300,00 

4905 Bestuursvergoedingen -500,00 -500,00 -500,00 

4910 Algemene Ledenvergadering -200,00 -191,40 -200,00 

4920 Verzekeringen -25,00 -25,86 -25,00 

4931 Jubilea -500,00 -500,00 -500,00 

4943 Overige kosten algemeen -250,00 -18,72 -250,00 

Totaal bestuurlijk -1.775,00 -1.408,40 -1.775,00 

Totaal -42,00 301,58 -414,00 
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Bijlage 2 van het financieel jaarverslag 2017-2018 van de Rotterdamse Schaakbond

Balans 30 juni 2018 vergeleken met de balans per 30 juni 2017

Activa per 30 juni
2018

Activa per 30 juni
2017

Vaste activa

Voorraad digitale klokken 900,00  1.312,62

Vlottende activa

Voorraad RSB-winkel 671,15 918,13

Voorraad examens en diploma's 600,62 984,38

Vorderingen 28,00 238,00

ING Zakelijke rekening 5.009,26 4.229,78

ING Vermogen Spaarrekening 51.408,31 51.349,79

Totaal vlottende activa 57.717,34 57.720,08

Totaal activa 58.617,34 59.032,70

Passiva per 30 juni
2018

Passiva per 30 juni
2017

Eigen vermogen 43.810,51 43.644,54

Reserve Hutton 1.000,00 2.000,00

Reserve Zuid-Holland-beker 0,00 500,00

Reserve Lustrum 6.000,00 5.500,00

Reserve Schoolschaak 0,00 2.000,00

Reserve nieuwe projecten 6.655,25 4.155,25

Reserves 13.655,25 14.155,25

Schaken tegen kanker 500,00 500,00

Kortlopende schulden 350,00 566,94

Resultaat 301,58 165,97

Totaal Passiva 58.617,34 59.032,70
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4.d. Jaarverslag van de competitieleider 2017-2018

RSB-teams in de KNSB-competitie

Dit seizoen waren er 13 teams van RSB-verenigingen actief in de KNSB-competitie. Dat is hetzelf-
de aantal als het voorgaande seizoen. Eén team speelde mee in de Meesterklasse, twee teams in
de eerste klasse, vier teams in de tweede klasse en zes teams in de derde klasse. In de eerste
klasse werd door Charlois Europoort het kampioenschap behaald, in de derde klasse door CSV.
Twee teams, te weten RSR Ivoren Toren 2 en Sliedrecht 2, eindigden in de derde klasse op een
degradatieplaats, hetgeen – met de invoering van een volledig landelijke zaterdagcompetitie in
2018/2019 – voorlopig voor het laatst degradatie naar de RSB-competitie betekende.

In de Meesterklasse werd de gezamenlijke slotronde Pathena Rotterdam fataal; een rampzalig ver-
lopen laatste wedstrijd betekende een 9e plaats en met 6 matchpunten degradatie naar de eerste
klasse.

In klasse 1A behaalde Charlois Europoort soeverein het kampioenschap met 16 matchpunten en
maar liefst 65½ bordpunten (gemiddeld 7,3 van de te behalen 10 bordpunten per wedstrijd). Daar-
mee werd de degradatie uit de Meesterklasse van het voorgaande seizoen meteen teniet gedaan.
In dezelfde poule wist Messemaker 1847 zich vorig seizoen nog net te handhaven, maar dit sei-
zoen bleken de wederom behaalde 5 matchpunten helaas ruim onvoldoende voor handhaving; een
9e plaats en daarmee degradatie was het eindresultaat.

In  klasse 2C eindigden Rokado en Krimpen a/d IJssel  in  de middenmoot.  Rokado scoorde 9
matchpunten en een 4e plaats, Krimpen a/d IJssel 7 matchpunten en een 6e plaats.

In klasse 2D speelde Spijkenisse een ijzersterk seizoen, maar 15 matchpunten bleken onvoldoen-
de voor het kampioenschap; weliswaar had de kampioen hetzelfde aantal matchpunten, maar die
had aanzienlijk meer bordpunten. Hiermee was Spijkenisse de beste nummer 2 van alle tweede
klassen. Vanwege terugtrekkingen bleek dit toch voldoende voor extra promotie naar de eerste
klasse. In dezelfde poule eindigde Dordrecht met 7 matchpunten op de 7e plaats.

In de derde klasse waren de RSB-teams te vinden in twee poules. In klasse 3F is Sliedrecht 1 in
de eindstand op de 2e plaats geëindigd, met 12 matchpunten. RSR Ivoren Toren 2 had echter een
ongelukkig seizoen en eindigde met 4 matchpunten – even veel als de nummer 8, maar minder
bordpunten – op de 9e plaats en daarmee degradatie. In klasse 3G pakte CSV met maar liefst 17
matchpunten het kampioenschap en promoveerde daarmee naar de tweede klasse. Charlois Euro-
poort 2 eindigde met 13 matchpunten op de 3e plaats, RSR Ivoren Toren 1 met 9 matchpunten op
de 5e plaats, terwijl Sliedrecht 2 het met 5 matchpunten niet redde en 9e eindigde.

RSB-teams in de KNSB-bekercompetitie

Het bleek weer geen al te best seizoen te zijn voor de RSB-teams in de KNSB-beker. Alleen Char-
lois Europoort wist ver te reiken door de poulefinale (laatste 8) te halen, maar daarin werd helaas
met 3-1 van Meesterklassekampioen LSG verloren.

RSB-competitie

Aan de RSB-competitie 2017/2018 deden in totaal 78 teams mee, hetgeen er acht minder zijn ten
opzichte van het voorgaande seizoen. Opvallend veel 5e teams sneuvelden ten opzichte van sei-
zoen 2016/2017.

In de RSB-competitie was twee keer een correctie van de uitslag nodig vanwege de invallersbepa-
ling of vanwege het niet speelgerechtigd zijn. In de promotieklasse heeft Charlois Europoort tegen
het laatstgenoemde beroep aangetekend bij de geschillencommissie, maar het beroep werd afge-
wezen.

In de promotieklasse behaalde Overschie 1 met 12 matchpunten uit 7 wedstrijden het kampioen-
schap, daarmee de degradatie in het voorgaande seizoen ongedaan makend. Charlois Europoort
3 en 4 eindigden beiden op 10 matchpunten, maar Charlois Europoort 3 had 3½ bordpunten meer,
waarmee het  tweede  werd.  Door  terugtrekkingen in  de KNSB-competitie  én de 4e plaats  van
Messemaker 1847 2 op de KNSB-lijst van beste promovendi 2016/2017 bleek deze 2e plaats toch
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nog recht te geven op promotie naar de 3e klasse KNSB. De Willige Dame 1 en Nieuwerkerk a/d
IJssel 1 eindigden respectievelijk 7e en 8e en degradeerden hierdoor.

In klasse 1A werd Spijkenisse 2 met 13 matchpunten kampioen, waarmee verloren terrein meteen
weer werd goedgemaakt. RSR Ivoren Toren 3 en Hendrik-Ido-Ambacht 1 wisten te weinig match-
punten bij elkaar te sprokkelen en degradeerden. Vooral voor RSR Ivoren Toren 3 was dit zuur,
want het had 2½ bordpunten meer dan nummer 6 CSV 2, maar 1 matchpunt minder, en dat laatste
gaat voor. Shah Mata 1 pakte in klasse 1B het kampioenschap met 2 matchpunten voorsprong op
de nummers 2 en 3. Hier waren Messemaker 1847 3 en Spijkenisse 3 de degradanten.

In klasse 2A en 2C pakten respectievelijk Dordrecht 3 en Onésimus 1 het kampioenschap met
maar liefst 3 matchpunten voorsprong op de nummers 2 en 3. Klasse 2B bleek een stuk spannen-
der; Sliedrecht 3 en Dordrecht 4 behaalden alletwee 12 matchpunten, maar Sliedrecht 3 had 7
bordpunten meer en werd daarmee kampioen. Als troost promoveerde Dordrecht 4 alsnog door als
beste nummer 2 in de tweede klasse te eindigen.

In de derde klasse was het dit keer heel spannend om het kampioenschap. In klasse 3A eindigden
Erasmus 4 en Barendrecht/IJsselmonde 2 op 12 matchpunten, waarbij Erasmus 4 slechts een half
bordpunt meer had en daarmee het kampioenschap kon vieren. Als nummer 2 promoveerde Ba-
rendrecht/IJsselmonde 2 uiteraard ook. In klasse 3B eindigde WSV 2 als eerste met 1 matchpunt
voorsprong (totaal 11 matchpunten) op nummer 2 Nieuwerkerk a/d IJssel 2. Beiden promoveerden.
De eindstand in klasse 3C liet zien dat kampioen Hoeksche Waard 2 slechts 9 matchpunten had,
evenveel als nummer 2 Het Houten Paard 1, maar wel met 4½ bordpunten méér. In die poule kon
iedereen van iedereen winnen. Voor het eerst ging de regel in werking dat bij minder dan 3 poules
in de vierde klasse slechts één team per derde-klassepoule degradeerde.

Doordat er 8 teams minder waren ten opzichte van het voorgaande seizoen bestond de vierde
klasse uit slechts één poule van 6 teams, waarvan de bovenste drie zouden promoveren. Afgete-
kend eerste werd Barendrecht/IJsselmonde 4 met 9 matchpunten, gevolgd door Sliedrecht 5 met 7
matchpunten en Fianchetto 4 met maar 4 matchpunten. De nummers 4 en 5 in de eindstand had-
den eenzelfde aantal matchpunten als Fianchetto 4, maar 1 bordpunt minder.

De eindstanden van de RSB-competitie 2017/2018 zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.

In de promotieklasse werd Cor Feelders (Overschie 1) topscorer met 5½ uit 6. Hetzelfde aantal
punten, over één partij meer, had Frank van Zutphen (Erasmus 1). In de eerste klasse werden
maar liefst 5 spelers topscorer met 6 uit 7: Daan Smit (Overschie 2), Ricardo Klepke (Spijkenisse
2), Paul de Freytas en Theo van der Sluis (beiden Shah Mata 1) en Guido Blankenstein (Fianchet-
to 1). Topscorer van de tweede klasse werd Bauke Hoogland (Onésimus 1) met de magische sco-
re van 7 uit 7! De prestatie van Paul Wilhelm (Erasmus 3) mag, met 6½ uit 7, zeker niet onvermeld
blijven. Marcel den Boer (Dordrecht 4) en Ernstjan Pluim Mentz (De Pionier 1) scoorden een zeer
respectabele 6 uit 7. In de derde klasse speelde Eric van Orle (Barendrecht/IJsselmonde 3) een
superseizoen door 7 uit 7 te scoren! Ook de scores van Gerrit Boer (Erasmus 4), Jan Vermeulen
(Barendrecht/IJsselmonde 2) en Ruud Bosch (Het Houten Paard 1) zijn met 6½ uit 7 natuurlijk
meer dan uitstekend. 6 uit 7 werd behaald door Pieter Kwekkeboom (Barendrecht/IJsselmonde 2)
en Peter den Heijer (Ashtapada 1). In de vierde klasse scoorde één speler maximaal met 5 uit 5:
Bert Broerse (Barendrecht/IJsselmonde 4). De volgende spelers lieten een halfje liggen (4½ uit 5):
Björn Hartog (CSV 5), Herman Oomens en Stefan Wijnbelt (beiden Barendrecht/IJsselmonde 4).

RSB-bekercompetitie

In de RSB-bekercompetitie ging de finale tussen promotieklasser De Willige Dame en bekerhouder
Spijkenisse. Gastheer was schaakvereniging IJsselmonde. Nadat op bord 1 door Arjon Severijnen
(De Willige Dame) een vol punt werd gescoord, bleken de resterende Spijkenisse-spelers ondanks
verwoede pogingen niet bij machte meer dan een halfje te scoren. Eindstand derhalve 2½-1½.
Hiermee won De Willige Dame voor het eerst de RSB-beker.

RSB-viertallencompetitie

De geheel van de achttallencompetitie losstaande viertallencompetitie werd gespeeld met in totaal
35 teams. Dit was er 1 meer ten opzichte van het voorgaande seizoen. Er speelden 12 teams in de
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1e Divisie (1 meer dan vorig seizoen) en 23 teams in de 2e Divisie (gelijk aan vorig seizoen). Van-
wege het uitgangspunt dat alle teams tenminste 6 partijen konden spelen gecombineerd met het
feit dat Spijkenisse maar liefst 4 viertallen voor de 1e Divisie had opgegeven, werden in de 1e Divi-
sie drie poules van 4 teams (dubbelrondig) geformeerd. In divisie 1A pakte het tweede viertal van
Spijkenisse met ruime voorsprong het kampioenschap. Datzelfde deed het eerste viertal van Spij-
kenissse in divisie 1C. Divisie 1B was een stuk spannender, waarbij het eerste viertal van Dord-
recht uiteindelijk met 9 matchpunten kampioen werd. In de 2e Divisie werden twee poules van 8
teams en één poule van 7 teams gevormd. Kampioen werden het tweede viertal van RSR Ivoren
Toren in divisie 2A (ondanks een matchpunt aftrek), het tweede viertal van Charlois Europoort in di-
visie 2B en het vijfde (!) viertal van Spijkenisse in divisie 2C.

In de RSB-viertallencompetitie werd twee keer een uitslag gecorrigeerd vanwege de invallersbepa-
ling en één keer vanwege de ratingvereisten aan een invaller. Daarnaast heeft één keer een team
1 matchpunt aftrek gekregen vanwege een ietsje te hoge gemiddelde teamrating in de tweede divi-
sie, en één keer een team 2 matchpunten aftrek vanwege niet opkomen.

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 2017, februari 2018 en mei 2018. Enkele resterende partijen zullen worden verwerkt in
de KNSB-ratinglijst van november 2018. In onderstaand schema staat wanneer welke ronde voor
welke lijst is of wordt verwerkt.

Ronde
Klasse 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 6e ronde 7e ronde

promotie feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
1A nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
1B nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
2A nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
2B nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
2C nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
3A nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
3B nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
3C nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
4A nov ‘17 feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18
V-1A feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
V-1B feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18
V-1C feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 nov ‘18
V-2A feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18 nov ‘18
V-2B feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18 nov ‘18
V-2C feb ‘18 feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 mei ‘18 nov ‘18
beker feb ‘18 feb ‘18 mei ‘18 mei ‘18 nov ‘18

Opmerking: Door omstandigheden is de laatste ronde van V-1C, V-2A, V-2C en de beker te laat verstuurd
voor verwerking in de KNSB-ratinglijst van 1 augustus 2018. De resultaten zullen alsnog meegenomen wor -
den in de KNSB-ratinglijst van 1 november 2018.
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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 mij-
zelf. De RSB-(viertallen)competitiebulletins en RSB-bekerbulletins werden naar de betrokken per-
sonen gemaild.

Kadervorming

In de RSB-regio is in het seizoen 2017/2018 de kadercursus Schaaktrainer 1 georganiseerd. Aan
de kadercursus Schaaktrainer 2 in Den Haag deed ook een aantal RSB-leden mee. Kadercursus-
sen zijn er op twee vlakken: voor trainers (bijvoorbeeld Schaaktrainer 1, Schaaktrainer 2) en voor
arbiters (bijvoorbeeld Scheidsrechter 1, Scheidsrechter 2, Indelingsdeskundige 1). De georgani-
seerde cursussen waren:

- Schaaktrainer 1 in Rotterdam. RSB-leden die geslaagd zijn: Peter Ruimschoot, Jan Smit, Coen
van Vlijmen, Pim Kleinjan, David Avedissian, Niels van Diejen, Ricardo van Oldenbarneveld ge-
naamd witte Tulingh, Djin Jharap, Jorik Klein, Ricardo Klepke, Kevin Nguyen.

- Schaaktrainer 2 in Den Haag. RSB-leden die geslaagd zijn:  Björn Hartog,  Andrzej Pietrow,
Eduard Hartog, Arjan Terlouw.

Verder heeft Philip Westerduin zich tot FIDE Arbiter laten kronen.

Op de RSB-site is een lijst beschikbaar met gediplomeerde RSB-leden. Deze lijst is nog niet volle-
dig. Dat kan zijn omdat iemand niet op de lijst wil staan of dat er nog niet gereageerd is op de op-
roep van medebestuurslid Eduard Hartog, die zich voor deze lijst heeft ingespannen.

Pilot scheiding competities seizoenen 2018/2019 en 2019/2020

Vanwege de volledige scheiding van de landelijke KNSB-competitie op zaterdag en de regionale
competities zijn gewijzigde versies van het RSB-competitiereglement en het RSB-bekerreglement
aangenomen op de Algemene Vergadering van de RSB d.d. 23 mei 2018. Tevens is op diezelfde
AV een voorstel aangenomen, waarin wordt geregeld hoe verenigingen kunnen omgaan met deze
verandering.

Tot slot

Ik wil bij deze iedereen bedanken die het voor Simon van der Beek en mij gemakkelijk hebben ge-
maakt 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
6 augustus 2018
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Promotieklasse Ap Mp Bp Klasse 1A Ap Mp Bp Klasse 1B Ap Mp Bp
1. Overschie 1 7 12 38 1. Spijkenisse 2 7 13 36½ 1. Shah Mata 1 7 12 41
2. Charlois Europoort 3 7 10 32½ 2. Barendr/IJ'monde 1 7 12 33½ 2. SO Rotterdam 2 7 10 32½
3. Charlois Europoort 4 7 10 29 3. SOF/DZP 1 7 10 33½ 3. Erasmus 2 7 10 31½
4. Moerkapelle 1 7 8 26½ 4. Overschie 2 7 7 30½ 4. Fianchetto 1 7 9 31
5. Erasmus 1 7 7 27 5. HZP Schiedam 1 7 5 25½ 5. Dordrecht 2 7 7 29
6. Krimpen a/d IJssel 2 7 6 29½ 6. CSV 2 7 4 21½ 6. De IJssel 1 7 5 24
7. De Willige Dame 1 7 3 22½ 7. RSR Ivoren Toren 3 7 3 24 7. Messemaker 1847 3 7 3 19½
8. Nieuwerkerk a/d IJ. 1 7 0 19 8. HI Ambacht 1 7 2 19 8. Spijkenisse 3 7 0 15½

Klasse 2A Ap Mp Bp Klasse 2B Ap Mp Bp Klasse 2C Ap Mp Bp
1. Dordrecht 3 7 13 36½ 1. Sliedrecht 3 7 12 38½ 1. Onésimus 1 7 14 43
2. Shah Mata 2 7 10 32½ 2. Dordrecht 4 7 12 31½ 2. WSV 1 7 11 36
3. 3-Torens 1 7 10 32 3. Erasmus 3 7 10 33½ 3. Overschie 3 7 11 33
4. CSV 3 7 7 28½ 4. De Pionier 1 7 9 34½ 4. Krimpen a/d IJssel 3 7 6 28½
5. Maassluis 1 7 6 26½ 5. Fianchetto 2 7 7 31 5. Dordrecht 5 * 7 4 21
6. PASCAL 1 7 5 26½ 6. Onésimus 2 7 4 24½ 6. RSR Ivoren Toren 4 * 7 4 21
7. SO Rotterdam 3 7 4 22½ 7. Krimpen a/d IJssel 4 7 2 12 7. Moerkapelle 2 7 3 22½
8. Hoeksche Waard 1 7 1 19 8. De IJssel 2 7 0 18½ 8. Sliedrecht 4 7 3 19

* rangschikk ing o.b .v. onderling resultaat

Klasse 3A Ap Mp Bp Klasse 3B Ap Mp Bp Klasse 3C Ap Mp Bp
1. Erasmus 4 7 12 40½ 1. WSV 2 7 11 36 1. Hoeksche Waard 2 7 9 32
2. Barendr/IJ'monde 2 7 12 40 2. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7 10 31½ 2. Het Houten Paard 1 7 9 27½
3. HZP Schiedam 2 7 8 29½ 3. De Willige Dame 2 7 9 30 3. Ashtapada 1 7 8 31
4. HI Ambacht 2 7 7 23½ 4. Barendr/IJ'monde 3 7 8 30 4. Shah Mata 3 7 8 29½
5. Overschie 4 7 6 25 5. Ridderkerk 1 7 8 28½ 5. SOF/DZP 2 7 7 29
6. Dordrecht 6 7 5 23½ 6. PASCAL 2 7 5 25 6. De Pionier 2 7 6 26
7. Spijkenisse 4 7 4 24½ 7. Messemaker 1847 4 7 4 24 7. 3-Torens 2 7 5 25
8. WSV 3 7 2 17½ 8. CSV 4 7 1 19 8. Fianchetto 3 7 4 24

Klasse 4A Ap Mp Bp
1. Barendr/IJ'monde 4 5 9 31
2. Sliedrecht 5 5 7 21
3. Fianchetto 4 5 4 19
4. CSV 5 * 5 4 18
5. SOF/DZP 3 * 5 4 18
6. PASCAL 3 5 2 13

* rangschikking o.b .v. onderling resultaat

Viertallen 1A Ap Mp Bp Viertallen 1B Ap Mp Bp Viertallen 1C Ap Mp Bp
1. Spijkenisse V2 6 10 18 1. Dordrecht V1 6 9 17 1. Spijkenisse V1 6 11 16½
2. De IJssel V1 6 6 12½ 2. Spijkenisse V3 6 8 15 2. Charlois Europoort V1 6 7 13½
3. Erasmus V1 6 6 10½ 3. 3-Torens V2 6 6 11 3. RSR Ivoren Toren V1 6 3 10
4. Fianchetto V1 6 2 7 4. Spijkenisse V4 6 1 5 4. 3-Torens V1 6 3 8

Viertallen 2A Ap Mp Bp Viertallen 2B Ap Mp Bp Viertallen 2C Ap Mp Bp
1. RSR Ivoren Toren V2 * 7 11 22 1. Charlois Europoort V2 6 10 15½ 1. Spijkenisse V5 7 13 20½
2. Nieuwerkerk a/d IJ. V1 7 10 15½ 2. Dordrecht V3 6 9 14 2. Onésimus V1 7 12 17½
3. De Pionier V1 7 8 13½ 3. Maassluis V1 6 8 15½ 3. PASCAL V1 7 9 17
4. 3-Torens V3 7 8 12½ 4. Ashtapada V1 6 8 14 4. RSR Ivoren Toren V3 7 9 15½
5. Messemaker 1847 V1 7 7 15½ 5. De Pionier V2 6 4 9½ 5. Dordrecht V2 7 6 13
6. De IJssel V2 7 6 13½ 6. Shah Mata V1 6 2 8½ 6. Krimpen a/d IJssel V1 7 4 11
7. Moerkapelle V1 7 4 12 7. HI Ambacht V1 6 1 7 7. Erasmus V2 7 3 11½
8. De Willige Dame V1 ** 7 -1 7½ 8. Barendr/IJ'monde V1 7 0 6

* RSR Ivoren Toren V2 heeft 1 MP in mindering gekregen vanwege één keer een te hoge gemiddelde teamrating

** De Willige Dame V1 heeft 2 MP in mindering gekregen vanwege één keer niet opkomen op de vastgestelde speeldatum

Het team / de teams boven de bovenste streep in elke poule promoveert / promoveren.
De teams onder de onderste streep in elke poule spelen het komende seizoen een klasse lager.
De viertallencompetitie kent geen promotie of degradatie.

Eindstanden RSB-competitie seizoen 2017/2018
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4.e. Jaarverslag van de wedstrijdleider a.i. 2017-2018

RSB Persoonlijk Kampioenschap 2017

In 2017 werd het PK van de RSB 2017 wederom georganiseerd door SV Spijkenisse in hun speel-
lokatie De Boekenberg, van 9 t/m 19 augustus 2017. Er deden in totaal 30 spelers mee, een abso-
luut dieptepunt in de geschiedenis van het PK. Er hadden zich 8 spelers aangemeld voor de A-
groep en 22 voor de B-groep. Vanwege byes e.d. van A-spelers is besloten om alle 30 spelers in
één groep te laten spelen, waarbij er uiteraard ook gewoon prijzen waren voor de spelers uit de B-
groep.

Het toernooi werd gewonnen door FM Gert Timmerman met een score van 6 uit 7, zodat hij zich
voor het eerst sinds 1995 (!) Persoonlijk Kampioen van de RSB mag noemen. Dit was zijn tiende
PK-titel, waardoor hij nu de trotse definitieve bezitter is van twee wisselbekers. Gedeeld 2e – 4e

met een score van 5½ uit 7 werden, in volgorde van weerstandspunten, Floris Doolaard (Krimpen
a/d IJssel), Hans Hollander (Onésimus) en Alek Dabrowski (Erasmus). Er deden geen dames mee,
waardoor de titel van dameskampioene van de RSB vacant blijft.

Van de B-spelers haalden Gerard Kastelein en Jaap van Meerkerk (beiden Erasmus) een score
van 4½ uit 7, waarmee ze op weerstandspunten respectievelijk 1e en 2e werden in de B-groep. In
de strijd om de 3e plaats in de B-groep bleef Zhi Yang Fan (Charlois Europoort) met 4 uit 7 André
Leffers (Onésimus) op WP nipt voor.

Voor wat betreft de ratingprijzen sprong B-speler Hans Koedam (SO Rotterdam) erbovenuit met
een overscore van + 2,00.

Het Spijkenisser organisatiecomité, met boegbeeld Simon van der Beek, Wies en Ruud van der
Beek en Rienk Pluim, wordt heel hartelijk bedankt voor de wedstrijdleiding, zaal en de catering. De
dagverslagen werden de eerste drie ronden verzorgd door Peter de Weerd en de laatste drie ron-
den door Ricardo Klepke. Verder werden door Jason Zondag enige partijen voorzien van commen-
taar 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 ge-
noemde mensen die zich in de organisatie hebben ingezet, dank voor het goede verloop.

RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams 2018

Het RSB Snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams heeft dit seizoen wederom niet plaats-
gevonden.

RSB Open seniorenkampioenschap 2018

Dit open kampioenschap werd voor het zesde 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 onder meer Simon, Ruud en Wies van der Beek
en Rienk Pluim. Het RSB Open seniorenkampioenschap vond plaats op zaterdag 26 mei 2018 en
telde 54 deelnemers: 24 in groep 1 (60+) en 30 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 3 mee in groep 1 en geen in groep 2. 

Winnaar van de titel RSB Open Seniorenkampioen werd Piet Pluymert (Dordrecht) met een score
van 5½ punten uit 7 partijen. Gedeeld 2e werden met 5 uit 7, op volgorde van WP, Murdoch Mac
Lean (Erasmus), John Leer (Charlois Europoort), Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen a/d IJssel)
en Adri Timmermans (Dordrecht). 

Groep 2 werd een prooi voor Jan Weitering (Fianchetto) met 5½ uit 7. Met hetzelfde aantal punten,
maar met minder weerstandspunten, eindigde Piet Hofstee (HZP Schiedam) tweede. Gedeeld 3e

werden met 5 uit 7, op volgorde van WP, Gerard Kastelein (Erasmus), Gerard Rutten (De Scheve
Toren), F.G. Maas (HZP Schiedam), Jacques Goud (Onésimus) en Ben Blakmoor (persoonlijk lid
RSB).
De drie groep-3-spelers in groep 1 streden om de titel van groep 3. De beste bleek Kees van Toor
(Fianchetto)  met  4½ uit  7,  waarmee hij  Bob  Hoos  (RSR Ivoren  Toren)  op  weerstandspunten
voorbleef. Paul de Freytas haalde 3 uit 7.
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Arrian Rutten,

Wedstrijdleider a.i. RSB.
6 augustus 2018

4.f. Jaarverslag van de jeugdleider     2017-2018

Weer een druk jaar achter de rug waarbij we als RSB het Huttontoernooi georganiseerd hebben en
het NK Basisonderwijs 2018. Daarnaast zijn er enkele initiatieven om het schaken naar scholen te
brengen. Hier werkt de RSB actief aan mee. Zo is de stichting Schoolschaak Rotterdam opgericht.
Deze heeft als doelstelling 80 % van de basisschoolkinderen in Rotterdam kennis te laten nemen
met het schaken. Hiervoor zijn veel trainers nodig en de eerste lichting met schoolschaaktrainers is
inmiddels opgeleid. Ook de stichting Corry Vreeken heeft plannen om schaaklessen te verzorgen
maar dan voor kinderen op AZC’s. Dit alles naast de vele schoolschaaktoernooien die lokaal wor-
den gespeeld en georganiseerd door de verenigingen op hun locatie. Door deze initiatieven tim-
mert het schaken aan de weg op de scholen. Het aandeel van de jeugd is groeiende in Nederland
en dat is heel goed om te zien.

Om de aansluiting met het voortgezet onderwijs beter te maken, hebben we in de Grand Prix de
formule iets aangepast. In de bovenste twee groepen wordt nu met een iets langere bedenktijd ge-
speeld in een zeskamp. De andere groepen blijven achtkampen. Daarnaast werken we samen met
andere regio’s in de Super GP voor de kinderen boven de 15 met een rating boven de 1200. Deze
Super GP wordt bovenregionaal gespeeld in meerdere regio’s,  zoals HSB, LeiSB en SGA. Op
deze wijze proberen we de jeugd aan het schaken te brengen en te behouden voor het schaken.

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  basisschoolteam-
kampioenschap en het 345-toernooi. Per toernooi zijn hierover in dit verslag de resultaten beschre-
ven.

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.

Vanuit de RSB zijn o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

Bovenregionaal PJK A, B en C meisjes
PJK cat. C t/m H
Grand Prixtoernooien (8)
JCK A/B en D
Schoolschaak Basisonderwijs (Erasmiaans)
345-toernooi
Organisatie Huttontoernooi
Organisatie NK BO 2018
Aanwezigheid Jeugdvakantieland

Persoonlijk Jeugdkampioenschap

Dit jaar zijn voor het eerst een bovenregionaal kwalificatietoernooi gespeeld voor de categorieën A,
B en C meisjes. Één van die 4 toernooien is in Spijkenisse gespeeld op 3 zaterdagen. De andere
categorieën hebben net als vorige jaren tijdens de voorjaarsvakantie gespeeld waarbij 1 zaterdag
overlappend was.
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Persoonlijk Jeugdkampioenschap

Dit jaar zijn voor het eerst een bovenregionaal kwalificatietoernooi gespeeld voor de categorieën A,
B en C meisjes. Één van die 4 toernooien is in Spijkenisse gespeeld op 3 zaterdagen. De andere 
categorieën hebben net als vorige jaren tijdens de voorjaarsvakantie gespeeld waarbij 1 zaterdag 
overlappend was.

Resultaten bovenregionaal kwalificatietoernooi categorieën A, B en C meisjes:

Categorie A Overall Meisjes
1 William Gijssen Timardi Verhoeff
2 Wiggert Pols Lola den Dunnen
3 Daniel Kutchoukov Ebba Heskes

Categorie B Overall Meisjes
1 Chi Yun Cchung Alisha Warnaar
2 Job Emans Manasvita Basa
3 Lewon Gevorkian Pascalle Monteny

Categorie C Meisjes
1 Kathleen Velasco
2 Rolinde den Heijer
3 Amelia Jonkman

Resultaten RSB Persoonlijk Jeugdkampioenschap categorieën C t/m H:

Categorie C Overall
1 Daniel Franke
2 Lucas Nguyen
3 Liqin Lu

Categorie D Overall Meisjes
1 Alan Bakija Dana Verheij
2 Ansh Jakhari Luana Mensing
3 Joaquin Aarts Yisha Chen

Categorie E Overall Meisjes
1 Ansh Jakhari Kristel van Middelkoop
2 Joris Brands Julie Roordink
3 Louis Liu Alina Pröschle

Categorie F Overall Meisjes
1 Yuko Paulzen Janice Fu
2 Rawi Wortman
3 Mees van Batenburg

Categorie G Overall Meisjes
1 Oscar Verwer Sarah-Joy Koorevaar
2 Robin Brands Odette Blom
3 Tycho Bulstra

Categorie H Overall Meisjes
1 Djurre Vermeij Ayla Pröschle
2 Rafaël Koers
3 Floris Blom
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Resultaten NK

Tijdens het NK viel met name het fantastische resultaat van Wiggert Pols op. Hij werd kampioen in
de A-categorie met 5½ uit 7. Zijn TPR kwam uit op 2370! Bij AB meisjes werd Lola den Dunnen pri-
ma 3e met 5 uit 7. De andere podiumplaatsen waren bij de jongste schakers te vinden. Zo werd
Sarah-Joy Koorevaar het beste meisje bij de G met 5½ uit 7. Oscar Verwer werd netjes 3e in de G
(5½ uit 7) net als Yuko Paulzen bij de F (6 uit 7). Prima resultaten behaald door onze RSB jeugdle-
den.

Hieronder voor de volledigheid de resultaten van de RSB-spelers tijdens het NK:

A
Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7

1 Pols, Wiggert 5.5 NED M 2068 2370 +2.56 27.5 21.0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1

6 IM Vrolijk, Liam 4.0 NED M 2432 2248 -1.44 26.0 14.75 1 ½ ½ ½ 0 1 ½

12 Nguyen, Kevin 3.0 NED M 2122 2095 -0.35 26.5 9.5 1 0 0 1 1 0 0

17 Gijsen, William 2.0 NED M 1825 1857 +0.11 19.5 3.75 0 0 1 ½ ½ 0 0

ABm
Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed 1 2 3 4 5 6 7

3 Den Dunnen, Lola A 5.0 V 1912 1905 +0.10 28.5 17.5 1905 1 1 0 1 0 1 1

13 Monteny, Pascalle B 1.0 V 1446 1412 -0.32 22.0 3.25 1267 ½ 0 0 0 0 0 ½

B
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7

11 Achuthan, Dylan 3.0 M 1673 1848 +1.39 22.5 8.5 0 1 1 0 ½ 0 ½

15 Gevorkjan, Lewon 2.0 M 1821 1708 -1.17 19.5 3.75 0 0 ½ 0 1 0 ½

C

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Nguyen, Lucas 4.5 M 1919 1824 -0.79 48.5 18.5 1800 ½ 1 1 0 0 1 0 1 0

20 Albers, Sasa 3.5 M 1336 * 1679 1679 36.0 9.25 1594 1 0 0 0 1 0 1 ½ 0

22 Franke, Daniel 2.5 M 1298 * 1465 1465 32.0 5.75 1428 0 0 0 1 0 0 1 ½ 0

Cm

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB TPR Mixed 1 2 3 4 5 6 7

10 Velasco, Kathleen 3.5 NED V 1284 * 1380 1380 21.5 9.75 1388 ½ 0 ½ 0 ½ 1 1

15 Arnold, Kiri 2.0 NED V 1340 1268 -0.52 23.0 5.25 1220 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½

D
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Dylan Achuthan 6.5 M 1719 1694 -0.02 49.5 32.0 1 1 1 ½ 0 1 1 ½ ½

8 Lorin Arnold 6.0 M 1249 1335 +1.06 40.0 26.25 0 1 1 ½ 0 1 1 ½ 1

18 Ansh Jakhari 5.0 M 1293 1335 +0.40 44.5 21.0 1 0 0 1 1 1 0 1 0

19 Joaquin Aarts 5.0 M 1094 1305 +2.31 42.5 20.75 ½ 1 0 0 1 ½ 1 0 1

23 Alan Bakija 4.5 M 1273 1287 +0.16 45.5 20.25 1 0 1 0 1 ½ ½ 0 ½

24 Muhammad Saad Zubair 4.5 M 1250 1256 +0.04 42.5 18.25 1 1 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1

Dm
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Dana Verheij 6.0 V 1381 1354 -0.07 51.5 30.75 ½ 1 1 1 0 1 0 1 ½

7 Luana Mensing 5.5 V 1234 1289 +0.76 51.0 26.0 1 1 ½ 0 1 1 0 0 1
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E
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Ansh Jakhari 6.0 M 1297 1118 -1.65 51.0 31.0 1 0 1 1 1 1 0 0 1

11 Joep Westerhof 5.5 M 958 933 -0.11 43.5 22.25 1 1 ½ 0 1 0 1 1 0

19 Joris Brands 5.0 M 737 670 -0.81 37.5 18.5 1 0 0 0 0 1 1 1 1

23 Christiaan Blom 4.5 M 625 748 +1.27 41.5 15.5 0 1 1 0 0 1 0 1 ½

27 Oscar Verwer 4.0 M 725 664 -0.84 39.0 13.0 0 1 0 1 0 1 1 0 0

34 Christiaan Smeets 3.5 M 909 617 -3.18 34.5 10.75 1 0 0 0 0 1 1 0 ½

Em
Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Kristel van Middelkoop 5.0 V 465 497 +0.36 35.0 14.0 0 1 1 0 0 1 0 1 1

15 Julie Roordink 3.0 V 278 297 +0.07 33.0 6.5 1 0 0 0 0 1 1 0 0

F/Fm

Rank Name Flags Score M/F
Ratin
g

TPR
W-
We

Mutu
al

BH SB 1 2 3 4 5 6 7

3 Paulzen, Yuko 6.0 M 931 994 +0.66 0.0 28.0 22.0 1 1 1 0 1 1 1

4 Van Batenburg, Mees 5.0 M 962 915 -0.05 . 34.0 22.0 1 1 1 0 1 1 0

6 Jakhari, Ansh 5.0 M 1293 1152 -0.73 . 33.0 22.0 1 1 1 0 1 1 0

10 Wortman, Rawi 5.0 M 655 711 +0.64 . 25.0 17.0 0 1 1 1 1 0 1

11 Arnold, Rhys 5.0 M 670 664 +0.11 . 24.0 15.0 1 1 0 0 1 1 1

17 Lopes, Samuel 4.0 M 455 674 +1.87 . 27.5 13.5 0 1 1 1 0 0 1

44 Ponn
aiya,
Lavan
an

2.0 M 447 321 -1.27 . 21.0 3.0 0 1 0 1 0 0 0

Fm
3e plaats bij Fm

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 1 2 3 4 5 6 7

41 Fu, Janice 2.5 F 202 314 +0.78 . 16.0 3.0 0 0 ½ 0 1 1 0

G

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We
Mutua
l

BH SB 1 2 3 4 5 6 7

3 Verwe
r,
Oscar

5.5 M 833 751 -0.40 . 30.5 22.75 1 1 1 ½ 0 1 1

13 Brand
s,
Robin

4.0 M 314 508 +1.23 . 27.0 10.5 0 1 1 0 1 0 1

18 Bultstr
a,
Tycho

4.0 M 245 507 +1.68 . 21.5 9.0 0 0 1 1 0 1 1

21 Blom, Odette 3.5 M 305 562 +1.82 . 29.0 11.75 0 1 1 1 0 ½ 0

32 Dumb
ravea
nu,
Albert

3.0 M 100 126 +0.11 . 19.0 5.0 0 1 0 0 0 1 1

Gm
1e en 5e bij Gm

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 1 2 3 4 5 6 7

2 Koorevaar, Sarah-Joy 5.5 F 533 793 +2.26 . 31.5 23.25 1 1 0 1 1 1 ½

22 Smeets, Daphne 3.5 F 347 424 +0.56 . 22.0 8.75 ½ ½ 0 ½ 0 1 1
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H
Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 1 2 3 4 5 6 7

16 Koers, Rafaël 4.0 M 0 298 +0.50 . 22.5 10.5 1 0 0 1 0 1 1

19 Vermeij, Djurre 3.0 M 349 305 -0.44 . 24.0 7.0 1 0 0 1 1 0 0

23 Blom, Floris 3.0 M 163 204 +0.35 . 20.0 6.0 0 0 1 0 0 1 1

Hm
Geen meisjes van de RSB

Grand-Prix

Dit jaar zijn er acht Grand Prix-toernooien georganiseerd. Er is iets meer deelname geweest dan
vorig jaar (583 om 557). Hiermee hebben gemiddeld 73 kinderen per toernooi meegedaan De vol-
gende toernooien zijn het afgelopen seizoen gespeeld.

Locatie Plaats
Open JK de Pionier (OJKP) Hellevoetsluis

  Ideko Grand Prix toernooi Papendrecht
Open Capels Jeugdkampioenschap Capelle a/d IJssel

  Alblasserwaard jeugdschaaktoernooi Sliedrecht
IJsselmonde/Barendrecht Grand Prix toernooi Rotterdam IJsselmonde

  Corry Vreekentoernooi Maassluis
RSR Ivoren Toren Jeugdschaaktoernooi Rotterdam Centrum

  Onésimus Grand Prix toernooi Rotterdam Nieuwe-Westen

De winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën over de gehele cyclus heen staan in de vol-
gende tabel. Als iemand meer toernooien heeft gespeeld worden alleen de vijf beste resultaten
meegerekend.

Cat Geboorte-
jaar

1e GP-
Score

2e GP-
Score

3e GP-Score

AB 2001
2002

Pathman Ponnaiya 414,4 Maxim van Emmerik 413,9 Eva Stok 274,0

C 2003
2004

Johan Starmans 468,0 Qian Huang 462,0 Hunan Paracha 370,6

D 2005
2006

Eric Starmans 480,0 Daniel Franke 460,0 Tonny Wang 435,0

E 2007 Donald Bötticher 430,0 Guillermo Diaz Heredia 430,0 Jasper Krause 420,3
F 2008 David Meijboom 409,1 Louis Liu 404,0 Kristel van Middelkoop 390,9
G 2009 Rawi Wortman 407,1 Manuel Diaz Heredia 374,1 Samuel Lopes 370,0
H 2010 Oscar Verwer 421,3 Sarah-Joy Koorevaar 361,0 Odette Blom 307,0

De overall  winnaar  van 2017-2018 is  Eric  Starmans  geworden met  een totale  score van 480
punten. Hij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
De beste RSB speler van 2017/2018 is Qian Huang met 462,0 punten.

JCK

Ook dit jaar werd het JCK samen met de HSB georganiseerd. De eerste dag werden in Rotterdam
de categorieën AB en D gespeeld.
In categorie A speelden vijf teams. Helaas geen teams van de HSB. In de D streden 14 teams om
de bekers.

Op de tweede dag werd gespeeld in  de categorieën C en E in Den Haag. In de C-categorie
speelden 9 teams om kwalificatie voor de JCC. Bij de E-teams speelden 12 teams mee.
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Categorie A/B
Klim-Op A1
RSR Ivoren Toren A1
Spijkenisse A1

Categorie C
Klim-Op C1
Botwinnik C1
Klim-Op C2

Categorie D
Klim-Op D1
Promotie D2
Klim-Op D2

Categorie E
RSR Ivoren Toren E1
Messemaker 1847 E1
Promotie E1

Resultaten RSB teams op NK

Ook op de NK teams heeft de RSB mooie resultaten behaald. Zo is Spijkenisse C1 kampioen geworden in 
de C-groep en Klim-Op C1 in dezelfde groep derde. Hieronder een samenvatting van de resultaten van de 
RSB teams op de JCC A, C en D en het NK E-teams.

JCC A

Pos. Team MP BP
8 Klim-Op A1 6 15

JCC C

Pos. Team MP BP
1 Spijkenisse C1 15 24 ½
3 Klim-Op C1 12 17 ½

13 Klim-Op C2 6 14 ½

JCC D

Pos. Team MP BP
5 Klim-Op D1 11 22 ½
9 Klim-Op D2 11 20

13 RSR Ivoren Toren D1 9 19 ½
20 Klim-Op D3 8 17

NK E voor teams

Pos. Team MP BP
4 RSR Ivoren Toren E1 10 17 ½

12 Messemaker 1847 
E1

8 16 ½

28 Klim-Op E1 5 12
32 RSR Ivoren Toren E2 5 10 ½

Basisscholenkampioenschap

Op zaterdagmiddag 7 april werd in de Klim-Op het RSB-Basisscholenkampioenschap 2018 gehou-
den. Het Erasmiaans Schaakfestijn moest helaas worden afgelast. Een onderdeel van het Erasmi-
aans Schaakfestijn is het RSB-kampioenschap voor basisscholen, de zgn. Kampioenspoule. Daar
moet de RSB-basisscholenkampioen uit voortkomen.

Er waren vijf schoolteams op de Klim-Op aanwezig: De Rank uit Spijkenisse, school Vest uit Dord-
recht, Rehobothschool uit Moerkapelle, de Eben Haëzerschool uit Capelle a/d IJssel en De Pijler
uit Rotterdam. Er werd een halve competitie gespeeld met een bedenktijd van 20 min. p.p.p.p.
Eduard Hartog was de wedstrijdleider. Na 5 ronden was de winnaar bekend. 

School Vest  werd ongeslagen RSB-basisscholenkampioen. De Pijler werd tweede en de Eben
Haëzerschool derde. Op de vierde plaats eindigde De Rank en de Rehobothschool werd vijfde.
Het viertal van school Vest bestond uit: Dana Verheij, Mees van Batenburg, Oscar Verwer en Caia
Reijnders. Dana, Mees en Oscar scoorden 4 uit 4.  Het team van De Pijler bestond uit Yiming
Gores, Anthony Chen, Jaydon Ho en Ivo Klop. School Vest en De Pijler gaan naar het NK, dat dit
jaar in Gouda plaats vindt. We wensen deze schoolteams daar veel succes!
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Op het NK Basisonderwijs dat door de RSB in Gouda werd georganiseerd op 2 en 9 juni behaalde
School Vest uit Dordrecht een prachtige 4e plaats met 15 matchpunten en 31½ bordpunten. De Pij-
ler werd 23e met 10 matchpunten en 23 bordpunten.

Jos de Rooij jeugdschaaktoernooi (aka 345-toernooi)

Op zaterdag 10 maart om 13.15 uur opende Mariandel Menzel, bestuurslid van Shah Mata, het
Jos de Rooij Jeugdtoernooi. Het toernooi heeft de naam van meester Jos gekregen, naar aanlei-
ding van zijn overlijden vorig jaar. Meester Jos was de leider en inspirator van de voorgaande twee
toernooien. Net als vorige jaren was er bij iedereen weer het enthousiasme om het toernooi te or-
ganiseren.

Het toernooi wordt georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Bij dit
toernooi speelden 50 kinderen mee van elf 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 2 punten en een verliespartij 1 punt.
De Eduard van Beinumschool kwam, net als vorig jaar, met de meeste kinderen (14). Op de twee-
de plaats kwam de Jacob Marisschool met 11 kinderen.

Uiteindelijk bleek de Eduard van Beinumschool de meeste punten te hebben. De nummer twee
werd Jacob Marisschool en op nummer drie de Múllerpierschool.

Eindstand:

1.Eduard van Beinumschool
2.Jacob Marisschool
3.Müllerpierschool

Voortgezet Onderwijs

In de RSB worden geen voorrondes gespeeld voor het Voortgezet Onderwijs. Er deden vanuit de
RSB twee teams mee. Zij behaalden heel goede resultaten. Het Wartburg College (locatie Revius)
werd 2e met 8 matchpunten en 14½ bordpunten bij VO I (alle leerjaren). Het Erasmiaans werd 5e

met 2 matchpunten en 7½ bordpunten.

Hutton

Op zaterdag 14 oktober werd in het sportcentrum van de Erasmus-universiteit in Rotterdam het
58e Huttontoernooi gehouden. Het is het Nederlands kampioenschap van de onderbonden. Dit
jaar was het voor de RSB dus een thuiswedstrijd. De laatste jaren was de RSB steeds de sterkste.
Zou dat dit jaar weer zo zijn? Er waren acht onderbonden aanwezig.

Er werd in de vijf leeftijdscategorieën met teams van vier gestreden om de grote wisselbeker, die al
een paar jaar “zoek” was. Dit jaar kwam hij ineens weer te voorschijn! Er werden vijf ronden met
een bedenktijd van 15 min. p.p.p.p. + 10 sec. per zet gespeeld. Ook per categorie waren er prijzen
te winnen.

In de A-groep hadden we Liam Vrolijk, Kevin Nguyen, Arne Pols en Wang Yang uitgenodigd. Van
de vijf ronden wonnen zij er vier, maar de Leidse Schaakbond was te sterk voor onze denkhoofden
en zij wonnen deze categorie dan ook verdiend. De RSB eindigde op de tweede plaats.

Wiggert Pols, Jorik Klein, William Gijsen en Ting Ting Lu vertegenwoordigden de RSB in de B-ca-
tegorie. Ze deden erg hun best en eindigden met drie overwinningen, een gelijkspel en een neder-
laag op de tweede plaats.

De C-categorie werd een duidelijke  prooi  voor  onze denkhoofden.  Lucas Nguyen,  Dominggus
Paays, Liqin Lu en Cedric Kerkmeester stonden één gelijkspel toe, maar de vier overwinningen
waren genoeg voor de eerste prijs. Lucas aan bord 1 was met 4½ uit 5 de topscorer.

De D-categorie had het moeilijk en werd met vijf matchpunten (twee overwinningen, een gelijkspel
en twee nederlagen) vijfde. Dylan Achuthan, Daniel Franke, Luana Mensing en Jannes Westerhof
vormden ons D-team. Luana won een medaille voor de beste score van het team.

Ons E-team deed het prima en al moest er een nederlaag toegestaan worden, toch eiste dit team
de eerste prijs op. Vooral de overwinning in de laatste ronde bleek cruciaal te zijn en niet alleen om
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deze categorie te winnen! Ansh Jakhari, Alan Bakija, Dana Verheij, Collin Halkes en Joep Wester-
hof zorgden voor deze mooie prestatie. Alan was met 4 uit 5 hier de topscorer.

Er moest  hard gerekend worden, welke onderbond de grote wisselbeker een jaar in zijn bezit
mocht houden! Dat het spannend was, had ik als teamleider goed in de gaten. Voor het begin van
de laatste ronde leek het, dat het ons dit jaar niet zou lukken om eerste te worden! Een korte, rusti-
ge peptalk hielp echter enorm, want in de laatste ronde verloren onze vijf teams niet! Dat hielp,
want  nu  eindigden  onze  denkhoofden  met  twee  matchpunten  meer  dan  de  Noord-Hollandse
Schaakbond op de eerste plaats!

Ja, de wisselbeker kon nu dan eindelijk aan ons uitgereikt worden. De laatste twee jaar kon dat
door de afwezigheid van de grote beker niet. Alle 21 denkhoofden, gefeliciteerd met dit fraaie re-
sultaat!

Jeugdvakantieland

Net als in voorgaande jaren stond RSB ook in 2017 op Jeugdvakantieland. Elke dag waren er veel
kinderen die geïnteresseerd waren in het edele schaakspel. 

E  Hartog,

Jeugdleider RSB
3 augustus 2018
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4.g. Jaarverslag van het   bestuurslid verenigingszaken   2017-2018

We vieren dit jaar het heuglijke feit dat er na jaren weer een nieuwe vereniging is aangemeld: de
Koddige Koning. Niet uit een fusie, maar een geheel nieuwe vereniging, die in het begin van zijn
bestaan vooral zal bestaan uit jeugdleden. Laten we hopen dat we de schaakfamilie op deze wijze
weer uitbreiden. Ook de zaterdagcompetitie geeft mogelijkheden voor nieuwe leden. In Rotterdam
hebben leden van schaaksociëteiten zich al aangesloten bij een vereniging om mee te kunnen
spelen met deze competitie.

Tijdens het seizoen is een enquête verstuurd naar de besturen waarmee de behoefte naar onder-
steuning van kadervorming geïnventariseerd is. Het ging dan met name om ondersteuning van de
RSB bij het (laten) volgen van cursussen voor schaaktrainers, scheidsrechters of indelingsdeskun-
digen. Helaas hebben nog niet veel verenigingen feedback gegeven. In grote lijnen komt het hier-
op neer dat er momenteel weinig interesse is voor ondersteuning van kadervorming.

In het verleden stond er op de RSB-website een lijst met gediplomeerden. Met de komst van de
nieuwe website enkele jaren geleden was deze lijst nog niet opnieuw geplaatst. Afgelopen tijd is
deze lijst geüpdatet waarbij tevens gevraagd is wie nog op deze lijst wil verschijnen. De lijst met
gediplomeerden is inmiddels weer beschikbaar op de website. Mocht er iemand toch op de lijst
geplaatst willen worden als gediplomeerde, dan dient deze contact op te nemen met het bestuur
van de RSB, zodat dit gecorrigeerd kan worden.

Tijdens de twee Algemene Vergaderingen zijn er nog twee onderwerpen ter sprake gekomen die
veel impact kunnen hebben op de verenigingen, te weten de BTW-vrijstelling en de AVG.

Het Europese Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan waardoor wedstrijdbridge niet meer on-
der het begrip “sport” valt in de zin van de btw-richtlijn en dus niet uit dien hoofde kan worden vrij-
gesteld. Het Hof sluit echter niet uit dat de lidstaten kunnen oordelen dat wedstrijdbridge onder het
begrip „culturele diensten” in de zin van de richtlijn valt. Een en ander zou dus mutatis mutandis
ook voor het schaken kunnen gaan gelden.

Daarnaast is op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gehele EU in wer-
king getreden. Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten en gelden voor organisa-
ties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

In het Online Administratiesysteem (OLA) zijn twee 'aanvinkvakjes' op de persoonskaart toege-
voegd waar toestemming voor het gebruik van NAW-gegevens en beeldmateriaal al dan niet kan
worden aangegeven. Elk verenigingsbestuur heeft van de KNSB ook een aangepast aanmeldfor-
mulier ontvangen waar deze toestemming direct bij  aanmelding ingevuld kan worden.  De AVG
heeft gevolgen voor het beheer van persoonsgegevens, websites en de beveiliging daarvan.

E  Hartog,

Bestuurslid Verenigingszaken RSB
3 augustus 2018
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5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van de penningmeester

De kascontrolecommissie, in de personen van de heren A. van der Leij en A. Postma, heeft op 10
augustus 2018 de jaarrekening 2017-2018 van de Rotterdamse Schaakbond gecontroleerd.

De commissie verklaart dat:

 De jaarrekening, sluitende met een positief resultaat van € 302, een juiste weergave geeft
van de inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

 De balans per 30 juni 2018 een getrouw beeld geeft van het vermogen ten bedrage van 
€ 44.112.

De commissie stelt de Algemene Vergadering voor het financiële verslag van de penningmeester
goed te keuren en hem decharge te verlenen.

Rotterdam, 10 augustus 2018,

A. van der Leij
A. Postma

(Het originele, getekende verslag ligt tijdens de Algemene Vergadering ter inzage op de bestuurstafel.)

6. Verkiezing plaatsvervangend lid kascontrolecommissie

Het bestuur van de RSB stelt  de Algemene Vergadering voor de heer  J.  (Jan) ten Brinke   te
benoemen tot plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie. 

7. Verslag van de Geschillencommissie 2017-2018

Aan de geschillencommissie zijn dit seizoen twee zaken voorgelegd.

Beroep met betrekking tot de Jeugdclubkampioenschappen RSB/HSB

1. Het ging om een beroep van RSR Ivoren Toren (verder: RSR) tegen een arbitrale beslissing
over een partij die op 27 januari 2018 in de Jeugdclubkampioenschappen RSB/HSB is gespeeld in
de wedstrijd tussen RSR Ivoren Toren D1 en Klim-Op D2.

1.2. In die partij hadden beide spelers een onreglementaire zet gedaan, telkens bestraft overeen-
komstig het bij deze wedstrijd van toepassing verklaarde FIDE-reglement 2014. Vervolgens doet
de speler van RSR nog een onreglementaire zet (hij laat zijn koning schaak staan).

1.3. Over wat er daarna is gebeurd, lopen de lezingen uiteen. Volgens RSR heeft de speelster van
Klim-Op de klok stilgezet om bij de wedstrijdleider de winst te claimen. Volgens Klim-Op heeft hun
speelster haar tegenstander de klok laten indrukken en de klok pas daarna stilgezet om de winst te
gaan claimen.

1.4. De wedstrijdleider heeft de claim van Klim-Op toegewezen. Nadat de uitslag was bepaald,
hebben de spelers de stukken in de beginstelling gezet.

1.5. De teamleider van RSR heeft zich gedurende die speelronde gemeld bij de hoofdwedstrijdlei-
der.

1.6. Over wat er daarbij is voorgevallen, lopen de lezingen uiteen. Volgens RSR ging het om een
protest: er was geen sprake geweest van een tweede onreglementaire zet omdat de speler van
RSR de klok niet had ingedrukt. Volgens de hoofdwedstrijdleider ging het alleen om de vraag van
RSR of er iets aan de vastgestelde uitslag was te doen, hetgeen niet het geval was omdat de slot-
stelling niet kon worden gereconstrueerd.
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1.7. De geschillencommissie zag ervan af betrokkenen over de punten 1.3 en 1.6 te horen omdat
dit niet nodig was voor de uitkomst van de zaak.

1.8. Volgens de van toepassing verklaarde FIDE-regels 2014 moet de arbiter bij een tweede onre-
glementaire zet van dezelfde speler de partij voor hem verloren verklaren (tenzij, kort gezegd, het
remise is omdat er geen matzet mogelijk is). Het maakt zo bezien niet uit of de tweede onregle-
mentaire zet al dan niet is voltooid (uitdrukkelijk anders dan in de ten tijde van de partij actuele FI-
DE-regels). Op grond hiervan was de geschillencommissie van oordeel dat de wedstrijdleider - die
uit mocht gaan van de op de site van de KNSB gepubliceerde tekst van die FIDE-regels - een juis-
te beslissing heeft gegeven. Het beroep werd dus afgewezen.

1.9. De uitspraak is gedaan door alle leden van de geschillencommissie: H. Broerse, P. de Jonge,
J.H. Knipscheer, L.J. Verhoeven en A. Osinga.

Beroep met betrekking tot de RSB competitie

2. Dit ging om een beroep van Charlois/Europoort tegen de beslissing van de competitieleider van
de RSB met betrekking tot de op 23 februari 2018 gespeelde wedstrijd Overschie 1 – Charlois/Eu-
ropoort 4. De competitieleider verklaarde de partij op bord 5 op grond van artikel 30, vierde en vijf -
de lid, van het competitiereglement verloren voor de speler van Charlois/Europoort.

2.1. In genoemd artikel 30, vijfde lid, stond dat een speler alleen speelgerechtigd is als die voor
aanvang van het seizoen bij zowel de RSB-vereniging als de niet RSB-vereniging (hier: Bergen op
Zoom) lid is. Dat was niet het geval. De speler van Charlois/Europoort 4 werd daar op 13 februari
2018 aangemeld als (dubbel)lid.

2.2. Charlois/Europoort acht de beslissing van de competitieleider onjuist omdat in twee vergelijk-
bare zaken niet zou zijn ingegrepen.

2.3. De geschillencommissie heeft geen overeenkomst vast kunnen stellen tussen de zaak in dit
beroep en de door Charlois/Europoort genoemde zaken. Het argument van precedentwerking gaat
niet op. Omdat de competitieleider de regels van het reglement heeft toegepast, werd het beroep
afgewezen.

2.4. De uitspraak is gedaan door drie leden van de geschillencommissie: H. Broerse, P. de Jonge
en J.H. Knipscheer. De leden A. Osinga (lid van Charlois/Europoort) en L.J. Verhoeven (lid van
Erasmus, een vereniging die belang bij de zaak kon hebben) hebben zich verschoond voor de be-
handeling van dit beroep.

Rotterdam, 4 augustus 2018
Namens de geschillencommissie,
L.J. Verhoeven

8. 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.

9. Vaststelling competitie-indeling

10. Loting voor de RSB-bekercompetitie

Onder leiding van de competitieleider zal de loting voor de RSB-bekercompetitie worden verricht.

11. Rondvraag

12. Sluiting
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