Grootmeester Paul van der Sterren opent zesde editie van
Schaken tegen Kanker in Rotterdam
Dom geluk of vette pech
Kankerpatiënten voeren een strijd op leven of dood. En bij deze strijd heeft de
één geluk en de ander pech, zoals Maarten van der Weijden het steeds
benadrukt. Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen marathon zwemmen
2008, zelf ex-kankerpatiënt had ‘dom geluk’ waar anderen in een vergelijkbare
situatie ‘vette pech’ hadden. Zo hard is hun werkelijkheid. Om de pijn van
kankerpatiënten en hun families enigszins te kunnen verzachten is 28 jaar
geleden gestart met het project Roparun de estafetteloop oorspronkelijk tussen
Rotterdam en Parijs en sinds 2004 in omgekeerde richting.
Het geld dat jaarlijks wordt opgehaald tijdens dit evenement, waarvan het
schaaktoernooi één van de vele nevenactiviteiten is, wordt toegekend aan
instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun:
“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”
Opening door Paul van der Sterren
Het schaakevenement zal worden geopend door grootmeester Paul van der
Sterren, voorzitter van het Max Euwe Centrum. Paul zal ook een aantal van zijn
boeken signeren ter beschikking gesteld door zijn uitgever Thinkers Publishing.
Alle inkomsten voor het goede doel!
Mede dankzij sponsors komen alle inkomsten van het toernooi en van de loterij
ten goede aan bovengenoemd doel.
Loek van Wely, zevenvoudig Nederlands Kampioen, doet ook mee!
Wil je het opnemen tegen Loek van Wely? Schrijf snel in dan maak je kans
tegen hem te worden ingedeeld in een van de ronden.

Drie bestuursleden van de KNSB doen mee
Ook drie bestuursleden van de KNSB hebben zich al ingeschreven. De
waarnemend voorzitter Frank Lommers, het bestuurslid Jeugd- en Schoolschaak
Iozefina Werle, de huidige dameskampioen van Nederland, en Erik Mijnheer,
Clubschaak & Competitie. Dat Frank Lommers voorlopig waarnemend
voorzitter is komt door het trieste feit dat bij onze voorzitter, Marleen van
Amerongen, vorig jaar acute leukemie is vastgesteld. Zij is vastberaden, met
hulp van specialisten en donor, weer beter te worden. En zo zijn er nog meer
schakers in onze omgeving die vechten tegen die nare ziekte in zijn vele
verschijningsvormen.

Ga naar www.schakentegenkanker.nl en schrijf je in. Neem
familieleden, vrienden, kennissen en clubleden mee!
De A-locatie ligt naast het Centraal Station van Rotterdam. Indien gewenst kan
een gratis parkeerplaats worden geregeld.
Graag tot ziens op 1 april!
Teun Koorevaar
mede namens Ronald Möhrke

