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Algemeen 
 
 De clubavond van de vereniging is op maandag, in het gebouw “het Trefpunt” aan de Dr. Kuyperstraat 4 

in Barendrecht. De zaal gaat om 20.00u open. Om 20.15u wordt de indeling voor de interne competitie 
gemaakt voor de aanwezige leden. Leden die niet voor 20.15u aanwezig zijn, krijgen een 
afwezigheidscore(nul punten) in de competitie. Vooraf afmelden is derhalve niet nodig. 

 Er wordt gespeeld in twee speellokalen;  een ‘gewone zaal’ en een ‘stilte zaal’. De externe competitiezaal 
is de stiltezaal, waar in stilte wordt geschaakt. Bij het maken van een keuze van speelzaal voor een interne 
wedstrijd, is de stem van de persoon die in stilte wil spelen doorslaggevend. Ook omstanders dienen stil te 
zijn. 

Interne schaakcompetitie 
 
 Er wordt een interne competitie gespeeld in twee groepen: een groep A en een groep B. Beide groepen 

spelen een wintercompetitie (van september t/m januari) en een zomercompetitie (van februari t/m juni) 
volgens het Keizersysteem met aangepaste scorereglement. In de regel vindt iedere maandagavond een 
ronde van de interne competitie plaats. Indien geen interne competitie wordt gespeeld is dit opgenomen in 
het jaarprogramma. 

 De nummers één van de wintercompetitie en de nummers één van de zomercompetitie van iedere groep 
spelen aan het eind van het seizoen één kampioenschapspartij. Het duel in groep A gaat om het 
clubkampioenschap en het duel in groep B om het kampioenschap in groep B. Indien een speler zowel 
winter als zomerkampioen is, is hij automatisch kampioen van de groep. De partij wordt gespeeld volgens 
het reguliere speeltempo van de RSB en door loting wordt de kleur bepaald. Mocht de partij in remise 
eindigen, dan worden aansluitend 3 snelschaakpartijen gespeeld (5 min. p.p.p.p), daarna volgt bij gelijke 
stand loting. De vier partijen worden steeds met wisselende kleur gespeeld. 
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 De initiële groepsindeling vindt plaats door de wedstrijdleider mede op basis van prestaties van 
voorliggende speelperioden. Aan het eind van zowel de winter- als zomercompetitie degraderen in groep 
A de onderste 2 spelers en promoveert in groep B de bovenste speler. Daarnaast beschikt de 
wedstrijdleider over een ´wild card´ voor promotie. De wildcard wordt toegekend aan bijvoorbeeld de als 
tweede geëindigde spelers uit groep B, aan een speler die langdurig en/of onvrijwillig afwezig was, aan 
een nieuw lid of een ander om dringende en te motiveren redenen.  

 Indien de groepen A en B onevenredig of onlogisch zijn verdeeld in speelsterkte of in aantal (door 
bijvoorbeeld mutaties in het ledenbestand) , heeft de wedstrijdleider de mogelijkheid om de samenstelling 
van de groepen te wijzigen. 

 Degradatie in de wintercompetitie uit de A-groep is niet mogelijk voor de spelers met een RSB rating 
hoger dan 1600, bij aanvang van de competitie. Degradatie in zomercompetitie uit de A-groep is niet 
mogelijk voor de spelers met een RSB rating hoger dan 1650, bij aanvang van de competitie. 

 Spelers die voor aanvang van de laatste drie speelronden en opkomstpercentage  hebben van 30%  of lager 
kunnen niet deelnemen aan de laatste drie ronden. 

 Scorereglement interne competitie;  
Wedstrijden gespeeld op maandagen in de interne competitie, de interne beker, de externe RSB competitie 
en RSB bekercompetitie tellen allen mee voor de interne competitie volgens onderstaande waardes; 
Geen schaakpartij gespeeld; geen punten 
Interne competitie;  Winst 1 punt, verlies 0 punten,  remise 0,5 en bye 0.5 punt.  
RSB (beker)competitie; Winst 0.5 punt, verlies 0.5 punten,  remise 0,5  
Interne beker;  Winst 0.5 punt, verlies 0.5 punten 
Uitzondering; een speler kan (tot drie ronden voor het einde van de competitie) bij een oneven aantal 
spelers de wedstrijdleider verzoeken een handmatige bye  toe te kennen. De ontvanger krijgt 0.5 punt voor 
de competitie. De wedstrijdleider beslist over toekenning. 
Bij gelijke eindstand bepalen de weerstandspunten en daarna het onderlinge resultaat, de volgorde in 
ranking. Mocht ook dit gelijk zijn dan bepaalt het aantal gespeelde rondes de ranking, meer rondes 
gespeeld verliest. Mocht ook het aantal gespeelde ronden gelijk zijn dan bepaalt de laatst bekende KNSB 
ELO-rating op de laatste speeldag de ranking. 

 Het minimaal aantal ronden waartussen spelers elkaar voor een tweede keer kunnen treffen in één 
competitie is in principe 8 ronden. Indien vanwege opkomst van spelers dit niet mogelijk is wordt hiervan 
afgeweken. Een bye wordt toegekend aan een speler welke het laagst op de ranglijst staat en nog geen bye 
heeft ontvangen. 

 Het speeltempo is 1u en 30 min p.p.p.p. + 15 seconde per gespeelde zet (Fisher inclusief pre increment 
15s). De jeugdspelers hebben ontheffing voor dit tempo en spelen met een tempo van minimaal 45 
min .p.p.p.p. + vijf seconde per gespeelde zet. Een seniorspeler mag op verzoek maximaal 15 min extra 
speeltijd claimen indien hij tegen een jeugdspeler speelt.  

 Het fide wedstrijdreglement is van toepassing, daar waar dit regelement niet in voorziet 
 Standen, uitslagen en partijen van de interne en andere competities worden op de website van de 

vereniging geplaatst; www.schaakvereniging-barendrecht.nl.  
 Bezwaren van spelers tegen onjuiste verwerking van de uitslagen zijn tot drie weken na de betreffende 

speelronde kenbaar te maken bij de wedstrijdleider. 
 De wedstrijdleider of zijn vervanger heeft te allen tijde het recht om, in het belang van een goed verloop 

van de competitie(s), wijzigingen aan te brengen in de indeling of het reglement. 
 De wedstrijdleider van de interne competitie is John Bakker. 
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Interne bekercompetitie 
 
 De bekercompetitie is opgezet volgens een zogenaamd knock-out systeem waarbij op één avond twee 

partijen tegen dezelfde speler worden gespeeld; 1x met wit en 1x met zwart. 
 Het speeltempo is 45 minuten p.p.p.p. + vijf seconde per gespeelde zet. De jeugdspelers hebben 

ontheffing voor dit tempo en spelen met een tempo van 25  min .p.p.p.p. + vijf seconde per gespeelde zet.  
Bij een gelijk onderling resultaat worden drie beslissende snelschaakpartijen  met 5 min p.p.p.p. gespeeld. 
(hierna loting). De winnaar gaat door naar de volgende ronde.  

 Voor een eenvoudige en overzichtelijke competitie opzet wordt een vaststaand speelschema gehanteerd, 
waarbij de eerste ronde door loting plaatsvindt. Er worden totaal vier ronden en een finale gespeeld. 
Alleen op de speelavond van de eerste ronde is geen interne competitie. 

 De rondes 1, 2, 3 en 4 dienen bij voorkeur te worden gespeeld op de gereserveerde data (uiterste 
speeldatum).  De mogelijkheid bestaat om in onderling overleg de partijen vooruit te spelen. Het initiatief 
hiervoor wordt genomen door diegene die niet op de uiterste speeldatum aanwezig kan zijn. Indien de 
tegenstander gegronde reden heeft om niet in te gaan op een alternatieve speeldatum, verliest diegene die 
niet tijdig (20:15u) aanwezig is op de uiterste speeldatum. Als de partijen op de uiterste speeldatum nog 
niet zijn gespeeld en beide spelers zijn niet tijdig (20:15u) aanwezig  op de betreffende speeldatum, zijn 
beide spelers uitgeschakeld. Indien één van beide spelers op de uiterste speeldatum (voor 20:15u) 
aanwezig is, gaat deze speler zonder te spelen (0 punten voor de interne competitie) door naar de volgende 
ronde.  

 De finale in het bekertoernooi wordt op een vaste speeldata gespeeld. Na overleg en op verzoek van de 
finalisten kan de wedstrijdleider een andere speeldatum aanwijzen. De winnaar van de finale is 
bekerkampioen van de vereniging en wordt uitgenodigd om het daaropvolgende seizoen deel te nemen 
aan de externe bekercompetitie van de RSB. 

 De wedstrijdleider voor de bekercompetitie is Tjerk-Peter de Bruijn. 

Interne snelschaakcompetitie 
 
 Er worden vier avonden gereserveerd voor de snelschaak- of rapidschaakcompetitie, met de volgende 

speeltempi: 2* 10 minuten p.p.p.p. en 2 * 5 minuten p.p.p.p. Indeling per speelronde vindt plaats op basis 
van het Keizersysteem. 

 Per speelronde ontvangt de deelnemer het aantal punten gelijk aan de plaats op de ranglijst van die 
speelronde. De plaats op de speelronde-ranglijst wordt bepaald enkel op basis van gescoorde punten, 
gedeelde plaatsen is mogelijk. Bijvoorbeeld een gedeelde tweede plaats levert beide deelnemers 2,5 punt. 

 De scores (ranking) van de beste drie avonden levert de club snelschaakkampioen op. De minste prestatie 
(ranking) van één van de vier avonden wordt niet meegerekend. Bij gelijke stand in de eindranking 
eindigen betreffende spelers ex aequo. Indien dit de eerste plaats betreft spelen betreffende spelers 
onderling één of meerdere gesloten competities  in beide tempi. 

 Het aantal te spelen ronden op een snelschaakavond kan wisselen en wordt bepaald door de 
wedstrijdleider. 

 De wedstrijdleider voor de interne snelschaak competitie is John Bakker. 
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Externe RSB competitie 
 
 De vereniging speelt in externe competitie van de Rotterdams Schaakbond (RSB). Jaarlijks, voorafgaand 

aan het seizoen, deelt de RSB de ingeschreven teams in een bepaalde klasse en groep. Afhankelijk van het 
aantal teams worden tussen de 6 en 9 rondes gespeeld.  

 De samenstelling van de verschillende teams wordt door de externe wedstrijdleider samen met de 
teamleiders bepaald op basis van rating en individuele prestaties van de spelers.  

 De vereniging schrijft tevens een team in voor de bekercompetitie van de RSB.  
 De vereniging is voor deelname aan de RSB competitie een combinatie aangegaan met schaakvereniging 

IJsselmonde. 
 Wedstrijden in de externe competitie starten regulier om 20.00u. Spelers worden geacht bij een 

thuiswedstrijd om uiterlijk 19:45u aanwezig te zijn en daar waar nodig de wedstrijdleider te assisteren bij 
het gereedmaken van de speelzaal. De vertrektijd en gezamenlijk vertreklocatie  naar uitwedstrijden wordt 
door de teamleider doorgegeven aan de teamleden. 

 Deelnemers aan de RSB competitie worden geacht op de hoogte te zijn van het competitiereglement van 
de RSB en de spelregels van de Wereldschaakbond (F.I.D.E.) (http://www.r-s-b.nl/) 

 De wedstrijdleider voor de externe RSB-competitie is Tjerk-Peter de Bruijn. 
 

Schaakonderricht 
 
 Jaarlijks worden één of twee avonden gereserveerd voor spelpeilverbetering. 
 Concrete invulling van de avond zal vooraf aan de leden worden kenbaar gemaakt. 
 Tevens kunnen leden van de vereniging via de RSB tegen minimale kosten schaaktrainingen volgen. De 

vereniging ondersteunt gezamenlijke initiatieven van leden. Bij voldoende belangstelling kan worden 
overwogen om voor een groep van minimaal zes personen een meerdaagse schaaktraining op de 
verenigingslocatie te organiseren. 

 Coördinatie van het schaakonderricht wordt verzorgd door Tjerk-Peter de Bruijn. 
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Overige activiteiten 
 
 Naast bovenstaande activiteiten worden er incidenteel op clubavonden andere, schaakgerelateerde, thema-

avonden georganiseerd. 
 De Algemene Ledenvergadering vindt regulier plaats in de laatste week van maart, begin april. De 

vergadering vangt aan om 20.00u en wordt door de voorzitter van de vereniging voorgezeten. Naast 
verslaglegging van het voorbije seizoen worden voorstellen door het bestuur gedaan welke direct te 
maken hebben met de vereniging. Een betrokken lid van de vereniging wordt geacht aanwezig te zijn op 
de ALV en actief de clubbelangen te behartigen. 

 De toekomst van het schaken en het clubschaken ligt mogelijk ook voor een gedeelte in handen van de 
komende en reeds bestaande interactieve mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het internet.  Een aantal leden 
van de vereniging zijn (behoorlijk) actief op www.online-schaken.nl en www.chess.com. Mede om 
spelpeilverbetering en spelvreugde bij de clubleden mogelijk te maken heeft de schaakvereniging een 
gezamenlijk account. 

 De schaakvereniging heeft een website waarop informatie, activiteiten, standen en partijen zijn terug te 
vinden; www.schaakvereniging-barendrecht.nl. 

 Jaarlijks organiseert de vereniging een schaakdeelname aan het TATA-steel schaaktoernooi in Wijk aan 
Zee. En wordt er door diverse leden deelgenomen aan dit en andere toernooien.  

 Ieder jaar staat er een gezellig etentje op het programma ter afsluiting van de externe schaakcompetitie. 
 Jaarlijks worden één of meerdere activiteiten gepland met onze combinatie schaakvereniging IJsselmonde. 
 Jaarlijks worden de leden uitgenodigd om zich in te schrijven en deel te nemen aan het 

wereldkampioenschap schaken voor amateurs. 
  

Sponsoren 
 
 De vereniging wordt momenteel niet gesponsord door een externe partij. Uiteraard staat de vereniging 

open voor nieuwe sponsoren.   
 

Heb je algemene vragen, opmerkingen of suggesties over het jaarprogramma, dan hoor ik deze graag. 
 
Veel schaakplezier! 
John Bakker 
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Indeling externe teams SV Barendrecht / IJsselmonde 2019-2020 
 
Barendrecht / IJsselmonde 1 (klasse 2, vrijdag) 
1. 6897792 Martin Roobol  2278 
2. 7651853 Iroy Ockeloen  1982 
3. 6022907 Feike Liefrink  1943 
4. 7714850 Robbert Meijer  1911 
5. 8773301 Jan Vermeulen  1899 
6. 7040352 Steef Bergakker  1874 
7. 6251564 Bert Drolenga  1820 
8. 6724586 Adri Helfrich  1815 
 
Barendrecht / IJsselmonde 2 (klasse 2, maandag) 
1. 7356173 André Coenen  1888 
2. 8082228 Tjerk-Peter de Bruijn 1794 
3. 7759741 René Jansen  1726 
4. 7757255 Ron van Oosterbos 1699 
5. 8651577 Pieter Kwekkeboom 1693 
6. 7186399 Pieter Hofstee  1666 
7. 8153441 Ed Lammens  1657 
8. 7579572 Robert Dortmond  1634 
9. 7879817 John Bakker  1618 
 
Barendrecht / IJsselmonde 3 (klasse 3, maandag) 
1. 7135645 Rien van Wilgenburg 1616 
2. 8049679 Johan de Weerd  1592 
3. 8325823 René Verschoor  1589 
4. 8288357 Erik van Orlé  1551 
5. 6008838 Wim van Schelven  1548 
6. 8060877 Stanley Brabers  1542 
7. 7505454 Meindert de Neef  1486 
8. 8324525 Tom Godthelp  1457 
9. 7655945 Paul Visschedijk  1443 
 
Barendrecht / IJsselmonde 4 (klasse 3, vrijdag) 
1. 8483178 Marcel Wijnen  1439 
2. 5950142 Bert Broerse  1422 
3. 7491044 Hans Kleinloog  1410 
4. 8605696 Herman Oomens  1400 
5. 8378590 Joost Mooijweer  1366 
6. 6069360 Arjo van Dijk  1363 
7. 8153398 John van der Linden 1274 
8. 7487678 Roel de Hoop  1266 
9. 8835497 André Barkowsky 
10. + overige clubleden 
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Barendrecht/IJsselmonde viertal (2e divisie, vrijdag) 
1. 8393308 Stefan Wijnbelt  1140 
2. 8697535 Bart de Jong  1127 
3. 8458967 Niek Bao   908 
4. 8659948 Ryan Staal   908 
5. 8422689 Tiamo van Eijmeren 714 
6. 8848950 Jasper Edelman 
7.                  Taco Kraima 
8. 8659959 Quinten van Schelven 576 
9. 8742558 Emiel Gandji  355 
10. 8846816 Joep Roobol  347 
 
Reserves 
1. 8053012 Rinus Bongers  1846 
2. 8244302 Han Pijpers   1663 
3. 6440984 Coen Dortmond  1591 
4. 8310896 Rutger Smit  1509 
5. 7170350 Leo van Praag  1459 
6. 8283176 Ab Kruijt   1302 
7. 8341399 Kevin van Gils  1248 
8. 7538971 Ron Bijleveld  1232   
9. 8461948 Erik Wijnbelt  1195 
 
 
 
  
 
Adres speellokatie Barendrecht; 
'Het Trefpunt" , Dr. Kuijperstraat 4, 2991 GB Barendrecht 
 
Adres speellokatie Ijsselmonde; 
Veenoord vmbo, Veenoord 15, 3079NH Rotterdam 
 
Team RSB Beker 
 
Beker 
 
6897792 Martin Roobol 
6022907 Feike Liefrink   
7040352 Steef Bergakker   
7651853 Iroy Ockeloen    
7714850 Robbert Meijer   
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