
Succesvolle jubileumeditie Schaken Tegen Kanker! 

Op woensdagavond 3 april werd het eerste lustrum gevierd van het goede doelen 

schaaktoernooi ten behoeve van de Roparun. 

Het aantal deelnemers lag met 54 net boven het gemiddelde van ongeveer 50 deelnemers 

van de afgelopen jaren. Helaas nog niet de gehoopte 100 deelnemers. Maar de deelnemers 

die aanwezig waren, waren allemaal heel erg positief over zowel de locatie alsmede de 

organisatie! Velen vroegen zich af waarom er niet meer schakers aan dit unieke toernooi 

meedoen. Bijzonder was dat er meerdere deelnemers waren die aan alle edities hebben 

meegedaan. En sommigen kwamen van verre. 

 

De wedstrijdleiding was in goede handen bij Angelique Osinga en André van der Graaf. De arbiter van dienst was 

wederom André Osinga. 

Vanwege het lustrum was er geprobeerd om extra sponsorgeld op te halen zodat er grotere prijzen aangeschaft 

konden worden. Het totale prijzenpakket had een winkelwaarde van ongeveer € 1000! 

Wij zijn dan ook de sponsoren, Inventiv, Schaakbord-shop, De Beste Zet, Chessity, Schaakopening Essenties alsmede 

Het SchaaKKasteeL, dat naast enkele prijzen en de website ook de catering sponsorde, zeer erkentelijk voor hun 

bijdragen! En vanzelfsprekend ook restaurant Vitam/The World voor het belangeloos beschikbaar stellen van de 

prachtige ruimte en de Rotterdamse Schaakbond voor het gratis ter beschikking stellen van het schaakmateriaal. De 

catering was in uitstekende handen van een charmante collega van Ronald. 

Daar we een flink prijzenpakket hadden met enkele zeer bijzondere prijzen, was er dit jaar voor het eerst een loterij 

met loten á € 2 per stuk waarmee men kon meedingen naar de mooie prijzen. De hoofdprijs hierbij was een heel 

mooi schaakbord met stukken ter waarde van € 200 waaraan we ook nog een klok hebben toegevoegd. Deze loterij 

liep boven verwachting, er waren ongeveer 180 loten verkocht. 

De totale opbrengst van deze avond voor de Roparun bedraagt ongeveer € 1100. Wij willen dan ook alle deelnemers 

bedanken dat ze tijd hebben vrijgemaakt om deel te nemen aan dit toernooi en voor hun bijdragen aan de loterij en 

aan de opbrengst van de catering. 

 

 

De gelukkige winnaar van de hoofdprijs was Remy Rutjes, lid van schaakvereniging Shah Mata. Hij won nog een mooie prijs bij de verloting 

en behaalde van de meegekomen Shahmatanen het beste resultaat. Met dit resultaat kwam hij voor nog een prijsje in aanmerking. Hij 

heeft zich al aangemeld voor volgend jaar! Ronald Möhrke, een prima organisator voor wie niets te veel is, kon veel deelnemers blij maken 

met een mooie prijs. De dame op de foto is Danielle Talmon die speciaal uit de Achterhoek kwam om aan dit toernooi mee te doen. 



Iedereen kan alvast in de agenda zetten: de eerste woensdag in april 2020, volgend jaar dus op 1 april, wordt de 

zesde editie van het Roparun Schaaktoernooi georganiseerd. En dat is geen grap. 

Laten we ons gezamenlijk inspannen om 100+ deelnemers te kunnen verwelkomen op deze avond. Het gaat immers 

om het goede doel! Iedereen die hiervoor goede ideeën heeft is welkom. Als iedereen een nieuwe deelnemer 

meeneemt dan zijn we er misschien snel uit! 

Hieronder de uitslagen van het toernooi op 3 april 2019. 

Tot volgend jaar allemaal! 

Ronald Möhrke/Teun Koorevaar 

 

             


