
Historie van RSB teams in de landelijke competitie 1931-2004 
 
Vanaf de oprichting van de RSB haalden z’on 25 RSB verenigingen de landelijke competitie. Hoe 
verging het hen? Alleen Rotterdam, al dan niet optredend met toevoeging van sponsor namen, en  
Charlois, later Charlois/Europoort, haalden de top, het kampioenschap van Nederland. Op het 
hoogste niveau acteerden ook de voorloper van Rotterdam, het voormalige Kralingen en eveneens de 
niet meer als zodanig bestaande verenigingen NRSV en Spangen. Daarnaast speelde ook de 
Capelse Schaakvereniging één jaar in de hoogste klasse. De andere verenigingen haalden deze top 
niet, maar sommigen boekten in de subtop ook opvallende resultaten. Hieronder in vogelvlucht een 
overzicht van het optreden van alle RSB-teams die de landelijke competitie haalden. 
Omdat de structuur van de landelijke competitie in de loop der jaren diverse wijzigingen onderging, is 
de historie vanaf de oprichting van de RSB in 1931 verknipt in vier perioden met elk een vergelijkbare 
competitiestructuur.  
 
1931-1950 
 
In 1931 toen de RSB werd opgericht speelden 6 teams om het kampioenschap van Nederland in een 
landelijke eerste klasse. De nummer zes in deze competitie speelde promotie/degradatie wedstrijden 
tegen de onderbondskampioenen die zich hiervoor hadden aangemeld. Steeds weer echter bleek de 
degradant de sterkste, zodat de deelname continu bestond uit VAS, ASC, DD, Utrecht, Bussum en de 
RSB vertegenwoordiger NRSV, de Nieuwe Rotterdamse Schaakvereniging. Net voor de RSB werd 
opgericht, in het seizoen 1930/31 was het hun gelukt kampioen te worden. Het zou bij die ene keer 
blijven. In 1938 werd de nationale eerste klasse gesplitst in een klasse 1a en 1b elk bestaande uit 6 
teams. In klasse 1a werd gespeeld om het NK en voor de winnaar van klasse 1b was er promotie naar 
groep 1a. Deze uitbreiding had tot gevolg dat een tweede RSB team, Kralingen, in klasse 1b aan de 
landelijke competitie kon deelnemen. Een jaar later promoveerden zij naar 1a en had de RSB twee 
teams bij de beste zes. Voorts veroverde een derde team, Spangen, een plaats in 1b. Dat bleef zo tot 
1941. In dat jaar kwam er een hoofdklasse competitie met vier regionaal ingedeelde klassen elk met 
aanvankelijk 6 en later 7 teams. De winnaars van elke klasse streden om het NK. Deze competitie 
indeling werd tot 1950 gehandhaafd en de RSB clubs NRSV, Kralingen en Spangen speelden daarin 
al die jaren mee. Vanaf 1945 kregen zij gezelschap van een vierde RSB vereniging, Het Centrum.  
 
1950-1971 
 
In 1950 krijgt de competitie weer een nieuwe structuur. Er komt een hoofdklasse, twee eerste klassen 
en vier tweede klassen. Elke klasse met 8 deelnemende teams. De deelname uit de RSB loopt snel 
op, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Wilhelm Steinitz meldt zich als vijfde RSB telg en vanuit 
Rotterdam Zuid komt De Pion. Ook Dordrecht is vanaf 1951 van de partij. Aan de alleenheerschappij 
van NRSV komt een einde. Ook Spangen en Kralingen zijn meerdere malen de sterkste RSB 
vertegenwoordigers. In 1953 na de fusie van Kralingen en Het Centrum tot Rotterdam wordt deze 
fusieclub met Spangen de belangrijkste RSB telg. Midden jaren ’50 spelen ook Messemaker en 
Westen Regina nog een bescheiden rol. In 1955 neemt de RSB deel met 10 teams. Daarna wordt het 
echter minder met de deelname van slechts vier teams in 1959 als dieptepunt. Begin jaren ’60 komt er 
een einde aan het KNSB optreden van NRSV. Met Charlois verschijnt er een nieuwe deelnemer uit de 
RSB. Rotterdam schrijft geschiedenis met de verovering van de landelijke titels in de competities van 
1965/66 en 1967/68. Er zouden er nog vele volgen. Eind jaren ’60 is Spangen door Charlois 
voorbijgestreefd en de club uit Rotterdam-Zuid wordt in 1968/69 zelfs landskampioen. Met het uit De 
Pion ontstane Europoort snelt weer een nieuwe RSB club naar de top. Hoger dan de 1e klasse komen 
zij echter niet. Ook Overschie begint in 1970 aan een langdurig bestaan in de landelijke competitie. 
 
Deelname per jaar in resp. Hoofd-, 1e- en 2e klasse in de periode 1950-1971 
 
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   
NRSV  -1- -1- -1- -1- -1- 1-- 1-- -1- --1  --1 --1 --1 
W. Steinitz  --1 --1 -1- -1- --1 --1 -1- --1        --1 --1 --1 --1 --1 --1 
NRSG W. Steinitz                     --1 
Kralingen  -1- 1-1 1-1 
Het Centrum  --1 -1- -1- 
Rotterdam     1-3 1-2 -12 1-1 1-- 1-- 1-1 1-1 11- 1-1 1-1 11- 11- 11- 1-1 11- 1-1 11- 
Spangen  1-- 1-- -1- -1- -1- -1- -1- 1-- -11 1-- 11- -2- -2- -11 -11 -11 -1- -1- --1 --1 --1 
Charlois             --1 --1 -1- -1- -1- -11 1-1 1-1 1-1 -1-  
De Pion    --1 -1- -1- --1 --1 --1 
Europoort                   --1 -11 --2 -11 



Dordrecht   --1 --1 --1 -1- -1- -1- -1-  -1- -1- -1- --1 --1 -1- --1 --1 -1- --1 --1 --1 --1 
Messemaker      --1 --1 
Westen Regina       --1 --1 --1 --1 
Overschie                      --1 

 
1971-1986 
 
Met ingang van 1971 wordt het aantal teams per klasse verhoogd tot 10. Veel invloed op de RSB 
deelname heeft dit niet. De hegemonie blijft in de beginjaren ’70 bij Rotterdam en Charlois met 
Spangen en Europoort op de hielen. Dordrecht en Overschie blijven daar echter niet ver bij achter. 
NRSV en Wilhelm Steinitz moeten ondanks een fusie al snel  afhaken en verdwijnen naar de 
onderbond. Schiebroek schrijft geschiedenis met een tweejarig optreden in de 2e klasse. In 1972/73 
verovert Charlois voor de tweede maal de landstitel. Vanaf 1975 fikse veranderingen bij de RSB 
vertegenwoordigers. De sponsoring doet zijn intrede en Rotterdam gaat als Volmac Rotterdam aan de 
weg timmeren. Vanaf 1976 wordt slechts in de competities 80/81 en 83/84 het NK gemist. Het aandeel 
in de landelijke competitie loopt op tot drie teams. In Rotterdam-Zuid worden de hoofden bij elkaar 
gestoken en ziet Charlois/Europoort het licht. Maar het blijft onvoldoende om de gesponsorde 
centrumclub te overtreffen. Dordrecht en Overschie moeten het doen met optredens in de 2e klasse 
met af en toe een uitstapje naar de 1e klasse. Van 1976 tot 1979 heeft Overschie twee teams in de 
KNSB competitie en doet daarmee in aantal weinig onder voor Rotterdam. Met Krimpen a/d IJssel 
meldt zich vanaf 1979 een geheel nieuwe KNSB deelnemer. Spangen zakt af naar de 2e klasse en 
verdwijnt, ondanks een fusie in 1981 met de nieuwe club Ommoord tot SO ’81, begin jaren ’80 uit de 
landelijke competitie.  
 
Deelname per jaar in resp. Hoofd-, 1e- en 2e klasse in de periode 1971-1986  
 
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  
NRSG W. Steinitz --1 --1 --1 
Rotterdam  11- 1-1 -1- -1- 1-- 1-- 1-2 11- 11- 11- 111 11- 111 111 1-2  
Spangen  -1- --1 --1 -1- -1- -1- --1 --1 -1- -1- --1      
Charlois  -11 1-1 1-1 1-- 1-1  
Europoort  -11 -1- -1- -1- -1- 
Charlois/Europoort      1-2 1-1 1-1 1-1 -11 -11 -12 -1- -1- -11 
Dordrecht  -1- -1- --1 --1 --1 --1 --1 --1  --1 -1- --1 -1- --1 --1 
Overschie  -1- -1- --1 --1 --1 --2 -11 -11 -1- --1 --1 --1 --1 --1 --1 
Schiebroek   --1 --1 
Krimpen a/d IJssel         --1 --1 --1 --1 -1- -1- -1- 
 
1986-heden 
 
Vanaf 1986 wordt de KNSB competitie uitgebreid met een 3e klasse. Met één hoofdklasse, twee 1e klassen, 
vier 2e klassen en zes 3e klassen elk bestaande uit 10 teams telt de competitie dan 130 deelnemende teams 
en vanaf 1997, na uitbreiding van de 3e klasse met twee klassen, wordt dit 150 teams. Voorts wordt met 
ingang van 1997 de naam van de hoofdklasse gewijzigd in meesterklasse en worden er door de vier hoogst 
eindigenden teams play-off’s gespeeld om het landskampioenschap. 
Door de  uitbreiding loopt het aantal RSB teams op van 8 naar 14, 15 en zelfs 17 deelnemers. Rotterdam blijft 
als Volmac Rotterdam en van 1993-1995 als CAP Volmac Rotterdam zowel in kwantiteit als kwaliteit de beste 
RSB deelnemer met lange tijd zelfs twee deelnemende teams in de hoogste klasse. Tot en met 1994 wordt 
alleen in 1993/94 het NK gemist. Charlois/Europoort en Krimpen a/d IJssel zijn tot beginjaren ’90 de besten 
op één na. Dordrecht bereikt eind jaren ’90 een aantal malen de 1e klasse maar zakt daarna weer terug. 
Overschie moet een langdurig optreden in de 2e klasse na de eeuwwisseling prijsgeven. Een paar opvallende 
nieuwkomers melden zich. De Capelse Schaakvereniging debuteert in 1986 en als Ortec CSV overtreffen zij 
vanaf 1992 Charlois Europoort en Krimpen a/d IJssel. In 1994/95 wordt dat bekroond met een éénjarig verblijf 
in de hoofdklasse. Een andere nieuwkomer is het Dordtse Groothoofd. Ook zij klimmen snel, maar niet hoger 
dan de 1e klasse en dan lijkt in 1993 het avontuur ten einde. Een oude bekende is Spangen van 1986/87 tot 
1996 doen zij als SO’81 opnieuw mee in de landelijke competitie, maar hoger dan de 3e klasse komen zij niet. 
Wisselend is het KNSB optreden van Hillegersberg, maar Spijkenisse en later Groenoord, Sliedrecht en 
Messemaker blijken nieuwe RSB deelnemers met een langere adem. Spijkenisse klimt zelfs op naar de 1e 
klasse. In 1996 doet RSR Ivoren Toren, na een éénmalig optreden in 1990/91, definitief haar intrede in het 
schaakwalhalla. Met twee teams in de KNSB waarvan één in de 1e klasse hebben zij in 2004/05 met 
Rotterdam, inmiddels vanaf 2001 VastNed Rotterdam, de sterkste afvaardiging. Ook Groothoofd is vanaf 
1997 weer van de partij, maar in 2001/02 valt voor hen definitief het doek. Vanaf 1997 speelt ook Moerkapelle 
continu in de 3e klasse. Het aantal RSB clubs is, na een topdeelname in 1999/00 van 17 teams, in 2004 
teruggelopen tot 14 teams.  
 



Deelname per jaar in resp. Hoofd/Meester-, 1e-, 2e - en 3e klasse in de periode 1986-heden  
 
 
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
Rotterdam  11-1 2-1 2--1 2--1 11-1 2-1 2-1- 2-1- 2--1 2-1- 111- 11-1 -2-1 1-11 1-1- 1-1- 1-11 1-1- 1-1- 
SO ‘81  ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 
Charl/Europoort  -11- -11- -11- -1-1 -1-1 -1-1 --1- ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---2 --11 --1- ---1 --1- ---1 ---1 
Dordrecht  --1- --1- --1- ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 --1- -1-- -1-- -1-- --1- --1- ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 
Overschie  --1- --1- --1- ---1 ---1 ---1 --1- --1- --1- --1- --1- --1- --1- --1- --1- ---1 ---1 ---1 --1- 
Kr. a/d IJssel  -1-1 -1-1 -1-1 -1-- -1-- -1-- -1-- --1- ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 --1- --1- --1- --1- --1- 
Groothoofd  ---1 --1- -1-- --1- --1- --1- ---1     ---1 --1- --1- --1- ---1 
CSV  ---1 ---1 ---1 --1- -1-- -1-- -1-1 -1-1 1--1 -1-1 -1-1 -1-- -1-- -1-- --1- --11 ---1 --1- ---1 
Spijkenisse   ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1   ---1 ---1 ---1 --1- -1-- -1-- --1- -1-- 
Shah Mata    ---1 
Groenoord     ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 
RSR Iv Toren      ---1      ---1 --1- ---1 --1- --1- --1- -1-- -1-1 -11- 
Sliedrecht       ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 
Hillegersberg         ---1  ---1    ---1 ---1 ---1   ---1 
Messemaker 1847         ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 --1- --1- --1- --1- --1- 
Moerkapelle               ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ----1 
 
 
 
Aad vd Berg 
 
 
 


