
Een afscheidscadeau voor Ab Scheel 

 

Zoals velen van jullie weten is Ab ongeneeslijk ziek. Hij heeft naar 

verwachting niet lang meer te leven.  

Ab heeft vele jaren een bijzondere plaats ingenomen in de Rotterdamse 

schaakgemeenschap en daarbuiten. Niet in het minst door de vele 

fotorapportages die Ab heeft gemaakt van alle toernooien en 

evenementen waar hij acte de présence gaf. Ook is hij bekend als 

organisator van met name het Open Schaakkampioenschap van Gouda, 

waarbij aan de laatste editie zelfs meer dan 10 grootmeesters hebben 

deelgenomen.  

Zijn bijna 15 jaar lange tomeloze inzet bij het actueel houden van de RSB-website is 

natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven. Of het nu ging om het plaatsen van nieuwtjes en 

verslagen, het bijhouden van het groene boekje of de toernooikalender, alles was in goede 

handen bij Ab. Niet alleen bij zijn club Messemaker zal hij dus gemist worden, maar in de 

hele regio en ver daarbuiten zal Ab nog lang in de gedachten blijven.  

Voor zijn grote inzet voor het schaken in onze regio is Ab eerder al tot lid van verdienste 

benoemd door de RSB. 

Het leek het RSB-bestuur een goed idee om Ab zelf op de foto te laten zetten bij wijze van 

afscheidscadeau. Ab heeft ons aangegeven, dat hij dan graag vereeuwigd wilde worden met 

zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Op die manier wordt het een cadeau met een werkelijk 

blijvende waarde. 

Deze fotosessie heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle genoemde familieleden van Ab hebben 

het resultaat als fotoboekje meegekregen. 

Het RSB-bestuur roept iedereen die Ab kent - en dat zijn er velen – op om bij te dragen aan de 

kosten van deze fotosessie. Wij denken daarbij aan een bedrag van 5 euro, over te maken op 

rekening NL70 INGB 0000 1881 04 ten name van Rotterdamse Schaakbond onder 

vermelding van “Cadeau Ab”. Maar het mag natuurlijk ook meer of minder zijn. Graag uw 

bijdrage voldoen vóór 1 december. 

Als het totaal van de donaties groter wordt dan de kosten van het cadeau zal dit extra geld 

worden besteed aan een bijzondere schaakactiviteit. Het bestuur zal daarover in overleg treden 

met Ab. 

We vertrouwen op een overweldigende respons. Dat heeft Ab wel verdiend! 

 

Angelo Ayala 

Voorzitter RSB 
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