
Vooraankondiging Schaken tegen Kanker, Loek van Wely opent en speelt ook mee 

Op woensdagavond 1 juni vindt de nieuwe editie plaats van Schaken tegen Kanker, een 

benefiettoernooi als nevenactiviteit voor de Roparun. Het toernooi begint om 19.00 uur en eindigt 

met de prijsuitreiking om 23.00 uur. 

Die avond zijn we te gast in het Topsportcentrum Rotterdam waar we onze deelnemers mogen 

ontvangen in de ons ter beschikking gestelde fraaie Rebound Lounge. Deze locatie ligt pal naast het 

Feyenoordstadion ‘De Kuip’ en is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets of met de 

auto. Parkeren is gratis. 

Bij een Topsportcentrum hoort ook een topsporter en we zijn verheugd dat Loek van Wely, 

meervoudig Nederlands Schaakkampioen, het toernooi wil openen en zelf ook mee wil doen. King 

Loek daagt jullie graag uit! 

 

In het Pinksterweekend van 4-6 juni vindt de Roparun plaats. Sinds de Roparun in 1992 voor het eerst 

georganiseerd werd, is er al 90 miljoen euro door de teams opgehaald. Het motto van de Roparun is: 

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 

leven’ 

Onze toernooisite www.schakentegenkanker.nl wordt nog bijgewerkt en we willen de komende 

maanden aan portretten werken van schakers die als gevolg van deze ziekte de afgelopen jaren zijn 

overleden. Een In Memoriam of een warm persoonlijk verhaal is meer dan welkom om onze 

bestaande portrettengalerij aan te vullen. Mail naar: koorevaarx@wxs.nl 

Tijdens het benefiettoernooi is er ruimte om nog eens na te praten over deze schakers en ze gepaste 

aandacht te geven in onze onderlinge gesprekken. De afgelopen jaren is gebleken dat ons toernooi in 

deze behoefte voorziet. 

Noteer de datum alvast in jullie agenda, de schaakkalender wordt bijgewerkt en nadere informatie 

volgt. Voor informatie kan gemaild worden naar schakentegenkanker@gmail.com 

Hier kan je je al aanmelden. 

Met vriendelijke schaakgroet, 

Ronald Möhrke en Teun Koorevaar 

http://www.schakentegenkanker.nl/
mailto:koorevaarx@wxs.nl
https://forms.gle/21s15TNDJHxPG9Y36

