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Nieuwsbrief mei 2022  

 
1e team kampioen!    
 
Beste leden; 
  
Onesimus 1 Kampioen!  
Afgelopen donderdag 12 mei, speelde het 1e team van Onésimus tegen het 2e team van 
Shah Mata uit Rotterdam-Zuid dat op de 3e plek stond. Mark en Fons vielen in voor 
Martijn en Henk. In plaats een moeilijke avond werd het een 7-1 afgetekende 
overwinning voor het 1e team. En daarmee is het 1e team kampioen van de RSB-klasse 
2C geworden en promoveert naar de 1e klasse RSB. Gefeliciteerd!   
 
Stand aan kop klassiek schaak 
Met nog 2 ronden te gaan lijkt de strijd om het clubkampioenschap klassiek schaak gaat 
de strijd tussen Anton en Murdoch: 
1) Anton                       64 punten 
2) Murdoch                   62 punten 
Zal Murdoch dit seizoen nog een aansprekende Onésimus prijs pakken en zijn status van 
aanstormend Onesimus-talent van zich afwerpen? In de laatste ronde van het rapid-
kampioenschap verspeelde Murdoch 11 punten voorsprong door 3x van Wijnand te 
verliezen en moest met zilver genoegen nemen.   
 
Bekerwedstrijd 
De 3e ronde van RSB-bekerwedstrijd trad het Onésimus beterteam aan op maandag 25 
april tegen Erasmus in Schiebroek. Na de reguliere partijen stond het 2-2 met een 
eervolle vermelding voor Anton die schaakvirtuoos Henk Ochtman versloeg. In de alles 
beslissende barrage snelschaakpartijen moest Onésimus het onderspit delven en lag uit 
het RSB-bekertoernooi.  

Viertal wint 
Na een weifelend begin met een nederlaag in de eerste ronde en een 2-2 gelijkspel, won 
het viertal in Spijkenisse op vrijdag de 13e (mei) met 1-2 het 3e viertal van Spijkenisse. 
Dominique, Ronald en Emine haalden de punten binnen. 
 
Aankondiging Onésimus vierkampen  
Ter gelegenheid ons jubileumjaar in 2019 hielden wij een vierkampentoernooi. Toen in de 
OBS DE Kleine Wereld. Dit is ons goed bevallen en we wilden dit ook de volgende jaren 
doorzetten, echter gooide corona de afgelopen 2 jaar roet in het eten. Nu organiseren we 
het vierkampen toernooi op de donderdagavonden 23, 30 juni en 7 juli.  
   
 Formule    : Indeling op sterkte in groepen van vier  
 Speeltempo : RSB-tempo 1 uur 30 min. + 15 sec/zet  
 
Eén geldprijs per groep.  
 Groep 1        : 1e prijs € 50,- 
 Overige groepen : 1e prijs € 25,- 
 
Bijzonderheden:  
 Geen inschrijfgeld voor Onésimus leden.  
 De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking. 
 Maximaal aantal deelnemers is 40. Is dit maximum bereikt, worden aanmeldingen op 

een reservelijst geplaatst. 
 
Schrijf je in op het bekende emailadres: svonesimus@gmail.com  
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Onésimus vierkampen 2019 
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Regelement van de SV Onésimus vierkampen 2022 

 

1. De vierkampen bestaan uit 3 ronden, die worden gespeeld in de speellocatie van SV Onésimus: 
Jan van der Ploeghuis, Hooglandstraat 67, 3036 PD in Rotterdam.  
 

2. De speeldata zijn de donderdagen 23, 30 juni en 7 juli 2022 van 19:45 t/m 23:30. 
 

3. Indeling vindt plaats op sterkte in groepen van vier door de wedstrijdleiding. Als leidraad wordt 
de meest recente ratinglijst van de KNSB gehanteerd. 

 
4. In afwijking van 3. behoud de wedstrijdleiding zich het recht voor om jeugdspelers in een hogere 

groep te plaatsen.   
 

5. De resultaten van het toernooi zullen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de 
KNSB. 

 
6. Het speeltempo is het RSB-tempo en bedraagt 1 uur en 30 minuten per persoon per partij met een 

toevoeging van 15 seconden per zet. 
 

7. Als een speler voor de eerste maal minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor 
het restant van de partij niet verplicht te noteren. 

 
8. De FIDE-regels voor het Schaakspel, laatste versie, zijn van kracht met uitzondering van artikel 

8.5a, hoeft de wedstrijdleider of diens assistent niet te noteren indien beide spelers in tijdnood 
zijn. 

 
9. Een speler die meer dan 60 minuten te laat in de speelzaal verschijnt, verliest de partij. 

 
10. Direct na afloop van de partij dient de witspeler het volledig ingevulde, en door beide spelers 

ondertekende, uitslagenbriefje in te leveren aan de tafel van de wedstrijdleiding. 
 

11. De eindstand van de vierkamp wordt bepaald door achtereenvolgens: 
a. het aantal punten 
b. het onderling resultaat 
c. loting door de wedstrijdleiding 

 
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Beroep tegen de 

beslissingen van de wedstrijdleiding is niet mogelijk. 
 
 


