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a. Jaarverslag van de voorzitter 

Dit jaar was wederom een bijzonder jaar. Nadat het seizoen ervoor fysiek schaken tot stilstand 
was gekomen was er veel optimisme dat we weer achter het bord zouden kunnen 
plaatsnemen. In juni waren immers de eerste versoepelingen ingegaan. Wij waren klaar met 
het virus, maar helaas was het virus niet klaar met ons. In de AV van oktober waren er al veel 
zorgen geuit over de haalbaarheid van competitie spelen, maar toch hadden de meeste 
verenigingen aangegeven teams in te schrijven. De wil om te spelen was groot.  

De versoepelingen werden helaas teruggedraaid en maatregelen zelfs aangescherpt. We 
zagen onze hoop om weer schaakcompetities te spelen in rook opgaan. Enkele clubs konden 
nog enige tijd intern spelen door voldoende maatregelen te nemen. Veel andere clubs konden 
echter in hun speelzaal niet aan de corona-regels voldoen. Men is afhankelijk van de locatie, 
ventilatie is vaak onvoldoende en 1,5 m afstand is vaak niet haalbaar. 

Doordat voor de jeugd (tot 12 jaar) de regels iets minder streng waren konden sommige 
verenigingen wel jeugdschaak aanbieden, maar bij het begin van de winter was dat ook al niet 
meer mogelijk. 

De fysieke competities werden noodgedwongen afgeblazen. Wel werd er van alles online 
georganiseerd door diverse verenigingen, maar daar deed slechts een deel van de clubleden 
aan mee. Met name de jeugd wist de weg naar het toetsenbord wat beter te vinden en er werd 
volop aan toernooien en kampioenschappen meegedaan. Niet alleen intern in de verenigingen 
maar ook regionaal. Enkele clubs stelden hun interne online evenementen ook open voor 
andere clubs. Er werden verschillende schaakplatforms uitgeprobeerd zoals Lichess, 
Chess(kids) en Tornelo.  

Ondanks dat de verenigingen hun leden minder konden bieden dan ze gewend waren bleef 
de schade beperkt. De leden bleven grotendeels hun clubs trouw. De door sommigen 
gevreesde leegloop bleef beperkt, hoewel sommige clubs wel afscheid moesten nemen van 
meerdere jeugdleden. De daling bij de senioren was 6%, bij de jeugd was het 19%. Belangrijk 
is om te beseffen dat het jaarlijks verloop bij de jeugd zeker 20% is. Het gebruikelijke aantal 
jeugdleden stopte, maar de normale aanwas was er niet o.a. omdat de clubs grotendeels 
moesten sluiten. Financiële klappen konden in veel gevallen opgevangen worden. Soms kon 
er wat geregeld worden met de verhuurder van de speelzaal. Ook de eenmalige kwartaal 
kwijtschelding van de contributie door de RSB gaf de clubs wat lucht. 

De samenstelling van het bestuur was dit jaar weer ietwat veranderd. Voorzitter was Angelo 
Ayala, die aan zijn derde en laatste termijn van drie jaar begon. In september werd Henk Prins 
de nieuwe penningmeester na de drie termijnen van Peter de Weerd. De vacature van 
secretaris werd helaas niet vervuld. Hans van den Beukel nam deze functie aan, met als 
adjunct Peter de Weerd. Competitieleider was André van der Graaf en wedstrijdleider 
Angelique Osinga. Beiden konden een beroep doen op de ervaring van voorganger Arrian 
Rutten. Hans van den Beukel was weer de jeugdleider.           

Voor de functie van Secretaris wordt Peter de Weerd voorgedragen. Indien hij door de AV 
wordt geaccepteerd zal hij na het afgelopen tussenjaar weer terug keren in het bestuur. Voor 
het eerst sinds het aantreden van de huidige voorzitter (september 2014) zal het bestuur dan 
bestaan uit zes personen. 

Een grote klap was het plotselinge overlijden van André Osinga, die juist vol goede moed was 
gestart als bestuursmedewerker Algemene Verenigingszaken en Kadervorming. Naast André 
zijn ons dit jaar nog andere vertrouwde gezichten ontvallen. Ook Corona heeft vele 
schaakgezinnen geraakt. Ik hoop dat we het ergste achter de rug hebben en we weer 
teruggaan naar het oude normaal. 

 

Angelo Ayala, voorzitter 
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Jaarverslag van de secretaris 

Bestuur  

Het bestuur is in de periode september 2020 – september 2021 tien maal in vergadering 

bijeen geweest en heeft daarnaast middels e-mail en telefoon uitvoerig overleg gevoerd over 

diverse zaken. 

Algemene Vergadering  

De Algemene Vergadering kwam voor de 181ste keer bijeen op 14 oktober 2020. Niet fysiek 

maar online via MS Teams. De voorjaarsvergadering van 2021 is niet doorgegaan vanwege 

de coronacrisis. In plaats daarvan vond op 26 mei een informeel voorzittersoverleg plaats, 

ook in MS Teams. 

Verenigingen  

De RSB telt momenteel 38 aangesloten verenigingen. In het afgelopen jaar sloot 

Schaakvereniging Maasstad 1987 zich aan bij de RSB. 

Geschillencommissie  

Het secretariaat hoefde het afgelopen jaar zijn rol als doorgeefluik tussen de insteller van 

een beroep en de geschillencommissie niet te vervullen.  

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 februari 2021 voor een attentie in de vorm van een cadeaubon 

gezorgd. 

Ledental  

Op 1 augustus 2020 telde de RSB 1035 senior-hoofdleden, waaronder 1 individueel lid, en 

569 jeugd-hoofdleden. Een totaal aantal hoofdleden van 1604.  

Op 1 augustus 2021 telde de RSB 977 senior-hoofdleden en 461 jeugd-hoofdleden. Een 

totaal aantal hoofdleden van 1438.  

Bezetting secretariaat  

Peter de Weerd heeft een groot deel van de secretariaatswerkzaamheden uitgevoerd, maar 

had als bestuursmedewerker geen besluitvormende bevoegdheid. 
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b. Verslag en jaarrekening van de penningmeester 

Financieel verslag 

Een vreemd boekjaar voor een nieuwe penningmeester. Corona heeft ook invloed op de 
cijfers voor het schaken. Fijn dat ik binnen het bestuur, ondanks dat ik een aantal 
bestuursleden pas aan het eind van het seizoen fysiek had ontmoet, al gauw een 
gewaardeerd plekje kreeg. Die Teams vergaderingen waren overigens best wel gezellig.  

Om de schaakclubs te helpen heeft het bestuur van de RSB besloten om een 
contributiepauze te doen voor het 4e kwartaal 2020. Dit verlies van een kleine 14k kon 
gecompenseerd worden met een aanvraag van de Taso subsidie van 6k. Hier en daar zijn er 
uiteraard geen kosten geweest, veel toernooien en competities werden door corona niet 
gespeeld.  

Ik heb een sluitende begroting weten te maken voor het komende seizoen. Of de 
contributieopbrengsten omhoog gaan is wat koffiedik kijken, maar de verwachting lijkt me wel 
reëel dat meer mensen de schaakclub opzoeken om fysiek te schaken. 

RSB-contributie 2021-2022 

De KNSB verhoogt de contributie per 1-10-2021 met 1,3%. Het RSB-gedeelte zal met gelijke 
tred worden verhoogd. Wat de contributie gaat worden vanaf 1-1-2022 door de invoering van 
de BTW-heffing (21%) is nog niet bekend bij de KNSB. Ook het RSB-deel van de contributie 
zal vanaf 1-1-2022 met BTW worden berekend. De RSB zal eenmalig voor het 1e halfjaar 
2022 dit voor haar rekening nemen. Onderstaande bedragen zijn op jaarbasis en gelden van 
1-10-2021 t/m 30-6-2022.   
 

Categ.  
RSB  

‘20/’21 
RSB  
'21 

KNSB- 
deel '21 

RSB  
deel '21 

KNSB- 
deel '22 

RSB- 
deel '22 

Senior  €  47,56   €  48,16   €  45,08   €  3,08   ?   € 2,55 ex btw  

Junior  €  24,08   €  24,38   €  22,84   €  1,54   ?   € 1,27 ex btw  
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Balans per 30 juni 2021  

 
 
 
  

Rotterdamse Schaakbond Balans Balans 

30-6-2021 30-6-2020

Vaste activa

Voorraad digitale klokken 865,00              1.170,00          

Voorraad borden en spellen 486,40              547,20              

Vlottende activa

Voorraad RSB winkel 169,15              169,15              

Voorraad examens/diploma's 589,95              871,80              

Vorderingen 6.398,89          517,37              

Regiobank 2.822,10          16.026,81        

Regiobank Spaar 40.570,00        40.000,52        

Totaal Vlottende activa 50.550,09        57.585,65        

Totaal activa 51.901,49        59.302,85        

Eigen Vermogen 44.427,45        44.016,91        

Reserve Hutton 1.600,00          1.400,00          

Reserve lustrum 7.500,00          7.000,00          

Reserve nieuwe projecten 5.655,25          5.655,25          

Reserves 14.755,25        14.055,25        

Schaken tegen kanker 500,00              500,00              

Kortlopende schulden -                    320,15              

Resultaat -7.781,21        410,54              

Totaal Passiva 51.901,49        59.302,85        
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Exploitatieoverzicht 2020-2021 en begroting 2021-2022 

 

Rotterdamse Schaakbond Realisatie Begroting 

2020-2021 2021-2022

Financieel

KNSB contributie -56.822,58      -58.000,00      

Bankkosten -134,00            -125,00            

Contributies Verenigingen 46.222,58        62.000,00        

Rente 0,24                  -                    

Totaal financieel -10.733,76      3.875,00          

Competitie

Kosten RSB-competitie -75,00              -500,00            

Kosten Bekercompetitie -                    -80,00              

Kosten Snelschaakcomp -                    -                    

Inschrijfgeld RSB comp. -                    650,00              

Totaal compositie -75,00              70,00                

Wedstrijden

Kosten PK RSB -                    -1.900,00        

Kosten PK Senioren -                    -50,00              

Overige kosten wedstrijden -                    -50,00              

Sponsoring -                    -200,00            

Inschijfgelden PK RSB -                    1.300,00          

Totaal wedstrijden -                    -900,00            

Jeugd

Kosten PJK -                    -900,00            

Kosten JCK -176,72            -100,00            

Grand Prix toernooien -                    -200,00            

Hutton -200,00            -500,00            

Schoolschaaktoernooien -150,00            -150,00            

Jeugdschaak algemeen -                    -200,00            

Inschrijfgelden PJK RSB -                    900,00              

Verkoop diploma's (netto) -191,85            350,00              

Totaal jeugd -718,57            -800,00            

PR en verenigingszaken

Representatiekosten -135,00            -100,00            

Website -631,20            -500,00            

Totaal PR en verenigingsz. -766,20            -600,00            

RSB winkel

Afschrijving klokken/spellen -365,80            -350,00            

Kosten RSB winkel -                    -50,00              

Verkoop RSB winkel -                    130,00              

Totaal RSB winkel -365,80            -270,00            

Bestuurlijk

Bestuurskosten -56,88              -50,00              

Bestuursvergoedingen -565,00            -600,00            

Algemene ledenvergadering -                    -200,00            

Verzekeringen -                    -25,00              

Jubilea -500,00            -500,00            

Taso subsidie 6.000,00          

4.878,12          -1.375,00        

Totaal -7.781,21        -                    
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c. Jaarverslag van de Competitieleider 

Voor aanvang van de competitie leek het mogelijk om in afgeslankte vorm een RSB 
competitie te spelen. Elk team dat vorig seizoen meespeelde in de competitie, had de keuze 
gekregen om mee te doen, bevriezen of volledig terug te trekken. De volgende aantallen 
teams hadden zich aangemeld voor de competitie.  

 

Competitie Opgegeven teams 

Hoofdklasse 6 

1e klasse 10 

2e klasse 12 

3e klasse 6 

Beker 19 

Viertallen 1e klasse 8 

Viertallen 2e klasse 16 

 

Voor het begin van de competitie werden de corona maatregelen weer aangescherpt 
waardoor de start tot 2-maal toe uitgesteld moest worden. Omdat nieuwe versoepelingen 
uitbleven is op 27 januari besloten dat de competitie definitief niet door kon gaan. Hierdoor is 
helaas geen RSB kampioen voor het seizoen 2020-2021 aan te wijzen. Aan de positieve 
zijde is ook geen team gedegradeerd. 

 
 
 
 

d. Jaarverslag van de Wedstrijdleider 

Aan het begin van het seizoen waren twee RSB toernooien ingepland, te weten het RSB 

Open, tevens Persoonlijk Kampioenschap van de RSB in het weekend van 17 oktober en op 

24 oktober het PK Senioren. Helaas door de op dat moment geldende maatregelen konden 

deze toernooien geen doorgang vinden. Lang is gekeken of deze toernooien op een later 

moment gespeeld konden worden. Helaas was dit niet geval en hebben wij voor deze 

toernooien in 2020 geen kampioenen. De jeugdtoernooien konden gedeeltelijk online 

plaatsvinden en zijn gedetailleerd beschreven in het jaarverslag van de jeugdleider. 
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Jaarverslag van de Jeugdleider 

Terugblik 

Het seizoen begon hoopvol met de Jeugdclubkampioenschappen op 12 en 19 september in 

Spijkenisse. En ook kon de RSB op 3 oktober nog gastheer zijn voor één van de halve 

finales van de NK E voor clubteams in IJsselmonde. Daarna volgde echter de ene na de 

andere teleurstelling. Als gevolg van aangescherpte corona maatregelen werd eerst het 

Hutton afgelast en vervolgens het GrandPrix toernooi van de Pionnetjes. Er was geen 

houden meer aan. Zo kon bijvoorbeeld ook de Ron de Jong Groene Hart Cup niet van start 

gaan. Dus werd overgeschakeld op online toernooien. Eén daarvan was de Zuid-Holland 

Jeugd Cup, geïntroduceerd door een aantal enthousiastelingen van Messemaker, 

Spijkenisse, Klim-Op en RSR Ivoren Toren.  

De optimisten die dachten dat fysieke toernooien in het voorjaar weer mogelijk zouden zijn, 

kwamen bedrogen uit. En dus moesten ook de afgelaste PJK’s digitaal worden ingehaald. 

Dat gebeurde op twee zaterdagen en één zondag in maart. Er werd gespeeld op een nieuw 

platform, Tornelo. Op dit platform kunnen spelers en arbiters elkaar via de webcam zien. Ook 

kunnen de spelers hun schermen met de arbiters delen.  

Het RSB-seizoen werd op 21 april positief afgesloten met het Erasmiaans online. Zo kregen 

ook de schakers van de scholen uit Rotterdam en wijde omgeving weer eens de gelegenheid 

om de krachten met elkaar te meten. 

JCK en JCC/NK clubteams: Krimpen a/d IJssel C1 Nederlands Kampioen!  

De JeugdClubKampioenschappen van de RSB en HSB die in maart 2020 gehouden zouden 

worden, maar als gevolg van Corona niet doorgingen, zijn alsnog gespeeld! Op 12 

september 2020 schaakte de D-categorie en op 19 september 2020 de E-categorie. Op 

beide dagen bleek het viertal van RSR Ivoren Toren de sterkste. Naast RSR IT (D1 en E1) 

wisten ook de volgende RSB-verenigingen zich te plaatsen voor de JCC (de 

Jeugdclubcompetitie of te wel het Nederlands kampioenschap voor clubteams): Klim-Op (D1 

en E1), Spijkenisse D1 en E1), PASCAL (E1), Krimpen aan den IJssel (E1) en Messemaker 

1847 (E1). 

In de halve finales van de NK E voor clubteams (3 oktober 2020 in IJsselmonde) won RSR 

IT poule A en legde Klim-Op beslag op de tweede plaats in poule B. Zo stroomden beide 

teams door naar de finale die uiteindelijk op 29 mei 2021 online is gespeeld op het platform 

Tornelo. In het veld van de 16 sterkste teams van Nederland werd Klim-Op E1 derde en 

RSR Ivoren Toren E1 vierde. 

Bij de D-jeugd werden zowel de halve finales (22 mei 2021) als de finale (5 juni 2021) online 

gespeeld. In de halve finale won Klim-Op D1 poule A en eindigden RSR IT D1 en 

Spijkenisse D1 als tweede respectievelijk vierde in poule B. Daarmee plaatsten alle drie RSB 

teams zich voor de finale. In die finale streden een dozijn teams om de titel. Klim-Op legde 

beslag op de vierde plaats, RSR IT op de zesde plaats en Spijkenisse op de twaalfde plaats. 

De A- en C-jeugd kenden dit keer geen voorronden per regionale bond. De KNSB koos voor 

een bovenregionaal format dat vooral als gevolg van de Corona-maatregelen 

noodgedwongen een ander verloop kende dan bedoeld. Op 3 oktober 2020 startten de 

poules fysiek op diverse locaties in Nederland, waaronder Rotterdam. Daarna volgden 

afgelastingen en moest op een gegeven moment ook hier besloten worden de competitie 

online uit te spelen. Zo beleefde de JCC 2020 uiteindelijk pas op 5 juni 2021 de finale met 14 

A-teams en 15 C-teams. Klim-Op A1 werd zesde, RSR Ivoren Toren A1 negende, 

Spijkenisse A1 tiende en Sliedrecht A1 dertiende. Bij de C-jeugd leverde het team van 
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Krimpen aan den IJssel een puike prestatie door kampioen te worden met maar liefst 4 

matchpunten meer dan de nummer 2. Klim-Op C1 werd derde, RSR Ivoren Toren C1 achtste 

en Spijkenisse C1 elfde.  

Zuid-Holland Jeugdcup: mooi initiatief op Lichess.org in Corona-tijd! 

Voor dit online alternatief van de Groene Hart Jeugd Cup werd zelfs een eigen en werkelijk 

prachtige website geïntroduceerd (http://www.zuidhollandjeugdcup.nl/) met daarop onder 

andere de eindstand na 7 speelronden (woensdagen 25 november tot en met 21 april): 

 

http://www.zuidhollandjeugdcup.nl/
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PJK’s in de categorieën D, E, F, G en H  

Als gevolg van de Corona-maatregelen was het onvermijdelijk om ook de Persoonlijke 

Jeugdkampioenschappen van de RSB online te organiseren. Dit gebeurde op het platform 

Tornelo. Op zaterdagmiddag 20 maart 2021 waren allereerst de F-, G- en H-categorie aan 

de beurt. 

De voorbereidingstijd was erg kort. Arbiters Angelique Osinga en André van der Graaf 

hadden slechts enkele weken om zich Tornelo eigen te maken en vervolgens de kinderen in 

testtoernooien voor te bereiden op het echte toernooi. Dankzij die testen verliep het echte 

toernooi vlekkeloos en was het tot de laatste minuut spannend. Voor wie de toernooi-link 

had, waren de partijen en de tussenstanden live te volgen. En in de videoroom kon iedereen 

elkaar zien en spreken met de arbiters als dat nodig was. 

Oscar Koppenens won al zijn partijen. Hij werd kampioen F, gevolgd door Amir Tetova en 

Jurrian Verweij. Zij plaatsten zich met z’n drieën voor het Nederlands Jeugd Schaak 

Kampioenschap (NJSK). In G waren er twee plaatsen te verdienen. Hierop werd beslag 

gelegd door Daniel Andersen (hij werd kampioen in G met 4½ uit 7) en Arne Bultstra (tweede 

met dezelfde score maar iets minder weerstandspunten). In H was er maar één plaats voor 

het NJSK te vergeven. In een bloedstollend spannende laatste ronde pakte Julius Meijboom 

dit ticket ten koste van Yuway Li die op een half punt achterstand tweede werd. Mede 

hierdoor kende de KNSB later alsnog een vrijplaats toe aan Yuway. Tot slot plaatsten de drie 

kampioenen bij de meisjes zich ook voor het NJSK: Yuna Spoek (Fm), Kore Hendriks (Gm) 

en Hoyoung Ryu (Hm). Deze 9 kanjers werden na afloop in de video room in het zonnetje 

gezet. En ze kregen net als de overige 9 kanjers die deelnamen als aandenken een 

persoonlijk certifaantje gemaild. Heel anders dus dan de prijsuitreiking bij fysieke toernooien. 

Op zaterdagmiddag 27 maart 2021 volgde het PJK in de E-categorie. Parsa Mohebinnezhad 

bleef ongeslagen en werd met 6½ punten RSB kampioen. Hij kwalificeerde zich daarmee 

voor het NJSK. Oscar Koppenens en Yuhong Li legden met een tweede en derde plaats 

beslag op de overige twee kwalificatieplaatsen voor het NJSK. Bij de E-meisjes waren er 

twee plaatsen te verdienen voor het NJSK. Hyunyoung Ryu en Liesbeth van der Ham wisten 

deze te bemachtigen. Net als de jongens werden deze meisjes na afloop in de video room 

van harte gefeliciteerd met dit mooie succes. Net als bij de F-, G- en H-categorie was er ook 

voor alle deelnemers in de E-categorie ‘s avonds nog een verrassing in de mailbox, namelijk 

een persoonlijk certifaantje als aandenken aan het toernooi. 

Tot slot was op zondagmiddag 28 maart 2021 de D-categorie aan de beurt om hun PJK te 

spelen. Mees van Batenburg maakte zijn favorietenrol waar door al zijn partijen te winnen en 

RSB kampioen te worden. Hij kwalificeerde zich daarmee voor het NJSK. Dat deden ook 

Amin Tetova (verrassend sterk met 6 uit 7 op de tweede plaats) en Rawi Wortman (een 

derde plaats met 5 uit 7, en met één weerstandspuntje meer dan Luca van Deelen). Ook bij 

de meisjes waren er drie plaatsen te verdienen voor het NJSK. Janice Fu (kampioen met 4½ 

uit 7), Sarah-Joy Koorevaar (4 uit 7) en Lisa Verbunt (3 uit 7) waren de gelukkigen. Adrina 

Ramezanpour greep er net naast maar heeft dapper meegestreden en wist in het sterke 

deelnemersveld knap 2 uit 7 te scoren. Na afloop werd iedereen in de video room bedankt 

voor de sportieve strijd en werd als aandenken aan het toernooi een persoonlijk certifaantje 

in het vooruitzicht gesteld, dat bij elk van de 28 deelnemers uiteindelijk de maandagavond 

erop in zijn of haar mailbox is beland. 

De partijen van de PJK’s zijn op meerdere manieren na te spelen. Ten eerste via de 

toernooi-link van Tornelo. Ten tweede door vanaf de RSB-website het pgn-bestand met de 

partijen te downloaden en in je schaakprogramma te importeren. En ten derde met het 

schaakbordje op de RSB-website zelf. 
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NJSK’s in de categorieën A t/m H: hoe verging het de RSB-spelers? 

Aan de online Pupillendag (de NJSK voor de F-, G- en H-categorie) op 19 juni 2021 in 

Tornelo deden 48 kinderen uit de F (waarvan 7 meisjes), 34 kinderen uit de G (waarvan 6 

meisjes) en 26 kinderen uit de H (waarvan 5 meisjes) mee. In F werd Amir Tetova negende, 

Oscar Koppenens twaalfde, Hidde Hamers (vrijplaats) zeventiende en Jurrian Verweij 

vierentwintigste. In G werd Daniel Andersen dertiende, Arne Bultstra twintigste, Yuna Spoek 

negenentwintigste (derde meisje) en Kore Hendriks dertigste (vierde meisje). In H werd 

Yuway Li achtste, Hoyoung Ryu elfde (tweede meisje) en Julius Meijboom dertiende. 

Het online NJSK E op 8 en 9 mei 2021 in Tornelo kende 40 deelnemers in de groep 

algemeen en 18 deelnemers in de groep meisjes. Parsa Mohebinnezhad werd derde, Oscar 

Koppenens zeventiende en Yuhong Li vijfendertigste. Bij de meisjes werd Hyunyoung Ryu 

elfde en Liesbeth van der Ham achttiende. 

Het online NJSK D op 13 en 14 mei 2021 in Tornelo telde 55 deelnemers in de groep 

algemeen en 22 deelnemers in de groep meisjes. Ansh Jakhari (als regerend Nederlands 

kampioen geplaatst) behaalde de tweede plaats. Mees van Batenburg werd dertiende, Parsa 

Mohebinnezhad (vrijplaats) drieëntwintigste, Rawi Wortman achtentwintigste, Samuel Lopes 

(vrijplaats) vierendertigste en Amin Tetova vijfenvijftigste. Bij de meisjes werd Janice Fu 

tweede, Sarah-Joy Koorevaar elfde en Lisa Verbunt zestiende. 

In de A-, B- en C-categorie verliepen de kwalificaties voor de NJSK’s overigens via door de 

KNSB georganiseerde online voorronden. In de finales op 1 en 2 mei 2021 in Tornelo deden 

de volgende RSB-spelers van zich spreken. In C algemeen met 28 deelnemers behaalde 

Mees van Batenburg de vijfde plaats, Alan Bakija de zesde plaats, Ansh Jakhari de negende 

plaats en Lancelot Kien de achttiende plaats. In C meisjes met 18 deelnemers werd Janice 

Fu zevende en Manixia Wortman veertiende. In B algemeen met 14 deelnemers was er een 

elfde plaats voor Dylan Achuthan. Bij de A algemeen met 18 deelnemers eindigde Job 

Verheul als twaalfde en Kiri Arnold als vijftiende. En tot slot legde Marieke van Essen in de 

groep A meisjes met zes deelnemers beslag op de derde plaats. 

Het Erasmiaans: al jarenlang het schoolschaakfestijn voor de basisscholen in de RSB 

Het Erasmiaans heeft op woensdagmiddag 21 april 2021 online plaatsgevonden. Zestien 

teams hebben anderhalf uur lang vele schaakpartijen gespeeld in een soort "arena", zoals 

het Lichess platform dat noemt. Van diverse teamleiders is vernomen dat de kinderen het 

erg leuk gevonden hebben! De teams waren in één groep ondergebracht, maar bij de 

prijsuitreiking werd er onderscheid gemaakt in groep 1 en groep 2. Groep 1 was de 

zogenaamde kampioenspoule. Vooraf konden de teams kiezen in welke poule ze ingedeeld 

wilden worden.  

In de kampioenspoule werd Quadratum uit Rotterdam de winnaar. Zij mochten daarmee de 

RSB op 12 juni 2021 vertegenwoordigen op het NK Schoolschaak BO in 

Chesskid/Schaakmatties, alwaar zij in een veld van 23 teams een gedeelde tiende plaats uit 

het vuur sleepten. Tweede werd Rehoboth uit Moerkapelle, op de voet gevolgd door De 

Stelberg uit Rotterdam, dat dus op de derde plaats eindigde. Groep 2 werd gewonnen door 

Dr. H. Bavinckschool 1 uit Dordrecht. KBS De Vijfster 2 uit Capelle a/d IJssel werd tweede 

en Johannes Calvijnschool 2 uit Gouda derde. Deze teams kregen hun prijs opgestuurd. 

Daarnaast ontvingen alle deelnemers na het toernooi per post een aandenken. 

Hieronder de uitslag van de twee poules met daarachter de teamscore.  
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Groep 1 (kampioenspoule): 

1. Quadratum (Rotterdam) 94 (schoolschaakkampioen BO RSB) 
2. Rehoboth (Moerkapelle) 83 
3. De Stelberg (Rotterdam) 82 
4. KBS De Vijfster 1(Capelle a/d IJssel) 72 
5. Johannes Calvijn 1 (Gouda) 70 
6. De Wereldwijzer 2 39 
7. De Wereldwijzer 1 30 

 

Groep 2: 

1. Dr. H. Bavinck 1 (Dordrecht) 56 
2. KBS De Vijfster 2 (Capelle a/d IJssel) 48 
3. Johannes Calvijn 2 (Gouda) 48 
4. KBS De Vijfster 3 (Capelle a/d IJssel) 45 
5. Dr. H. Bavinck 2 (Dordrecht) 44 
6. Het Anker (Heinenoord) 34 
7. De Triangel (Rotterdam) 31 
8. De Wegwijzer (Krimpen a/d IJssel) 28 
9. KBS De Vijfster (Capelle a/d IJssel) 24 

 
 

 
 


