
 

 

Beste (oud) lid van SV Onésimus; 

Het is het bestuur van SV Onésimus, na 2 jaar coronaperikelen, een 
genoegen u uit te nodigen voor het jaarlijkse kersttoernooi van 2021.  

 

Kersttoernooi SV Onésimus 
 

Zaterdag 18 december 2021 Aanvang 10:00 
 

Dit gezelligheidsevenement is een leuke gelegenheid om weer 
eens bij te praten met oude schaakmakkers van SV Onésimus. 

 
Vooraf zal er gecontroleerd worden op het Corona Toegangsbewijs (CTB) 

 
Hopelijk tot ziens op zaterdag 18 december! 

 
Namens het bestuur van SV Onésimus: 

 
Marcel van der Linden 

Anton Moolenaar 
Wijnand Rijnders  

 
 

Formule: 7 ronden rapid (20 minuten p.p.) en iedereen een prijs  

en voor de winnaar de prestigieuze Westermann-trofee.  

 
In verband met de prijzen graag aanmelden bij het bekende emailadres:  

 
svonesimus@gmail.com 

 

Speellocatie: OBS Pierre Bayle  

Alberta Wellingpad 6, 3034 JW in Rotterdam 

 

http://www.schakenbijonesimus.nl 

  
 

De gezelligste schaakvereniging van Rotterdam! 

 

mailto:svonesimus@gmail.com
http://www.schakenbijonesimus.nl/


Nieuwsbrief Onesimus december 2021 
1 

Nieuwsbrief december 2021  

 
Lockdown en kersttoernooi  
 

 

Beste leden; 
 

Lockdown   
Afgelopen vrijdag is door de overheid een lockdown afgekondigd voor de komende 3 
weken voor de amateursport tussen 17:00 en 5:00. Onze clubavonden vallen daar ook 
onder. Daarom zullen we de komende 3 weken geen fysieke clubavond organiseren.  
In plaats van de fysieke clubavonden organiseren we digitale clubavonden op LICHESS. 
Voor 2 december staan er partijen van 10 min. met 5 sec. increment op het programma.  
 

Meespelen digitale clubavond  
Wil je meespelen op de digitale clubavond? Om deel te nemen moet je digitaal lid worden 
van schaakvereniging Onésimus. De stappen daarvoor zijn:  
 Maak een gratis account aan op lichess.org. 
 Als je een account hebt aangemaakt, dan kun je lid worden van SV Onésimus.  
 Hiervoor gaat u naar ‘Gemeenschap’ (menuknop linksboven) en daarbinnen ‘Teams’.  
 Klik op Teams en dan zie je een nieuw scherm verschijnen.  
 Rechtsboven is dan een zoekbutton te vinden en daar moet u zoeken naar ‘SV 

Onésimus’, waarna u onze schaakvereniging vindt.  
 Daar kunt u een verzoek doen om lid te worden van het team, waarna een 

uitnodiging wordt verstuurd naar de moderator. 
 
Stuur bij vragen een mail naar martin.rensen@gmail.com. 
 

Kersttoernooi  
Omdat het kerstoernooi overdag wordt gespeelt valt deze niet onder de lockdown van de 
amateursport en gaan we deze na 2 jaar zonder kersttoernooi toch organiseren.  
Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 18 december om 10:00 en we zullen 
deze afronden voor 17:00.  
 
Formule: 7 ronden rapid (20 minuten p.p.) en iedereen een prijs en voor de winnaar de 
prestigieuze Westermann-trofee.  
 
In verband met de prijzen graag aanmelden op het bekende emailadres: 
svonesimus@gmail.com 
 
Vooraf zal er gecontroleerd worden op het Corona Toegangsbewijs (CTB).  

 

Rien Westermann  
De Westermann-trofee bestaat al vele jaren en is genoemd naar ons lid Rien 
Westermann. “Wes” zoals hij genoemd werd is 68 jaar (ere)lid geweest en heeft 
Onesimus 23 jaar gediend heeft als secretaris. Wes is dit jaar helaas op 89 jarige leeftijd 
overleden en op Crooswijk begraven. Een interview uit 2003 met Wes in De Ster van 
Kralingen is opgenomen in deze nieuwsbrief.   
 

Nieuwe lid  
Onesimus begint steeds meer internationaal aan de weg te timmeren. Laila Ciza, uit 
Burundi gelegen in het mooie continent Afrika tussen Congo en Tanzania, is lid 
geworden. Welkom Laila!  
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Speciaal voor Laila in het Frans: Onesimus s'impose de plus en plus à l'international. 
Laila Ciza, du Burundi situé dans le beau continent africain entre le Congo et la Tanzanie, 
est devenu member. Bienvenue Laila! 
 

Interne competitie  
 
Klassiek  
Jan Dijkhuizen won de achtste en laatste ronde van de 1e periode. Aangezien hij 2 
punten voorsprong had bij het ingaan van deze ronde stelde Jan het 
periodekampioenschap zeker. Gefeliciteerd Jan!  
Jan liep ook nog 2 punten uit op Anton Moolenaar die remise speelde.  
 
De stand aan kop: 
1 Jan Dijkhuizen  33 punten  
2 Anton Moolenaar  29 punten  
3 Marijn de Korte en 

Mark Jolly  
28 punten  

 
https://www.schakenbijonesimus.nl/stand-interne/ 

 
Maar ook in de andere gelederen van de competitie waren er leuke en spannende potten. 
Zo wist Gaya bijna Onesimus 1 speler Marcel van der Linden te verschalken.  
In de 8e ronde werden 9 partijen gespeeld.  

 
Rapid 
Afgelopen donderdag werd de 2e ronde van de rapid-competitie gespeeld. Waren er bij de 
1e ronde nog 14 spelers, deze keer kwamen 17 clubleden en 2 jonge huisschakers op. Op 
9 borden werden felle duels uitgevochten. Murdoch Mac Lean wist twee keer te winnen 
en speelde een remise en voegde 13 punten toe aan zijn 15 punten uit de 1e ronde en 
staat nu ruim aan kop met 28 punten. Anton en Wijnand volgen op respectabele afstand 
met 22 punten.  
 
https://www.schakenbijonesimus.nl/stand-rapid/ 
 

Externe competitie 
Ons viertal speelde afgelopen donderdag niet omdat de tegenstander Ashtapada 
vanwege de corona(maatregelen) niet durfde te verschijnen. De competitieleider van 
RSB ging hier in mee. De wedstrijd is tot nader orde uitgesteld.   
 
De regionale schaakbond RSB heeft alle wedstrijden tussen clubteams de komende 3 
weken opgeschort. 
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