Aan de teams van de scholen die zich hebben
geplaatst voor het NK schaken voor schoolteams
basisonderwijs middenbouw

Betreft

kenmerk

Datum

NK voor schoolteams BO middenbouw 2019

19/20327

2 april 2019

Geachte heer / mevrouw,
Van harte gefeliciteerd met de plaatsing van uw team voor het NK schaken voor schoolteams
basisonderwijs categorie middenbouw 2019. Voor deze landelijke kampioenschappen om de
Nederlandse schaaktitels hebben zich ca. 30 scholen / 312 kinderen uit het basisonderwijs uit de
groepen 3, 4 en 5 geplaatst via een van de kwalificatietoernooien of via het aanvragen van een
vrijplaats.
Teams, speelsysteem en niveau kinderen
De grootte van de teams die uitkomen in het categorie basisonderwijs groepen 3, 4 en 5 kan
variëren. Er zijn drie aparte teamklassementen voor beste 15, beste 10 en beste 5 scores van
spelers. Het maximum waaruit een team kan bestaan is 20 spelers. De spelers van een team
spelen in 13 aparte subgroepen tegen spelers die in eenzelfde schoolgroep zitten. Alle
deelnemers scoren punten voor hun schoolteam. Spelers van dezelfde school worden zo min
mogelijk tegen elkaar ingedeeld. Er zijn geen reservespelers, alle spelers van een team kunnen
meespelen in de finale. In de teams mogen leerlingen deelnemen uit de groepen 1 tot en met
groep 5. Leerlingen uit groepen 1 en 2 worden bij leerlingen van groep 3 ingedeeld.
Aan het toernooi nemen zowel kinderen deel die net de spelregels hebben geleerd als kinderen
die al drie jaar of meer aan schaken doen. Het spelplezier voor iedereen staat op deze dag
voorop.
Speeldatum
De finale voor de groepen 3, 4 en 5 wordt in z’n geheel op één dag gespeeld op zaterdag 22 juni.
Speellocatie
Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1, 3544 DA Utrecht
Puntensysteem en schoolteamklassement
Op het NK zijn zowel prijzen te verdienen voor de individuele winnaars van de (sub)groepen, als
voor de teamprestaties per school. Alle deelnemers scoren automatisch punten voor hun
schoolteam ongeacht in welke subgroep ze spelen. In tegenstelling tot de meeste andere
schaaktoernooien scoren deelnemers in deze categorie per ronde de volgende punten:
Winst
= 3 punten
Remise
= 2 punten
Verlies
= 1 punt
Een team kan maar voor één teamklassement in aanmerking komen. De grootte van het team bij
aanvang van de dag, bepaalt in welk klassement het team scoort.
- 1 t/m 9 spelers, klassement beste 5
- 10 t/m 14 spelers, klassement beste 10
- 15 t/m 20 spelers, klassement beste 15
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Speeltempo
Er wordt gespeeld met klok. Het speeltempo is 10 minuten per speler voor de gehele partij, voor
elke zet wordt 10 seconden extra tijd toegevoegd.
Tijdschema categorie groepen 3, 4 en 5
09.30 - 10.30 uur
ontvangst teams
10.45 - 11.00 uur
welkom, mededelingen, officiële opening
e
11.00 - 11.30 uur
1 ronde
e
11.40 - 12.10 uur
2 ronde
e
12.20 - 12.50 uur
3 ronde
12.50 - 13.30 uur
lunchpauze
e
13.30 - 14.00 uur
4 ronde
e
14.10 - 14.40 uur
5 ronde
e
14.50 - 15.20 uur
6 ronde
e
15.30 - 16.00 uur
7 ronde
16.15 - 16.45 uur
Prijsuitreiking
Inschrijven team en spelers
Voor deelname geldt dat de spelers het KNSB-lidmaatschap moeten hebben. Voor de nietclubleden, betekent dit dat ze over het KNSB-scholierenlidmaatschap moeten beschikken bij de
opgave dat minimaal tot de finaledag nog doorloopt.
Het KNSB-scholierenlidmaatschap kost € 7,50 per speler en is bij aanmelding voor de finale door
de scholen zelf aan te vragen. Het KNSB-scholierenlidmaatschap verloopt automatisch na een
jaar. Scholierenleden worden geregistreerd met hun naam en geboorte datum in de administratie
van de KNSB onder hun school. Scholierenleden ontvangen daarnaast een jaar lang toegang tot
de Online Jeugdschaakclub Nederland. De contactpersoon van de school ontvangt daarvoor login
codes voor de kinderen en wordt gevraagd de rol van coach voor deze kinderen te vervullen. Meer
informatie over de online jeugdschaakclub is op deze site te vinden: www.schaken.nl/ojscnl
Alle gegevens over het NK voor teams basisonderwijs 2019 komen op het volgende website adres
te staan: https://schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/
Wij vragen aan u om de deelname van uw team elektronisch te bevestigen. Op de
bovengenoemde website is bovenin in het menu een knop “inschrijven” te vinden. Of ga
rechtstreeks naar:
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/bevestigingsformulier-nk-voor-teams-basisonderwijsmiddenbouw
U wordt gevraagd daar tevens de spelers van uw team op te geven met de volgende gegevens:
voor- en achternaam, geboorte datum, groep en relatienummer KNSB.
Indien geen relatienummer is ingevuld bij een speler, wordt deze beschouwd als een nieuw
aangemeld scholierenlid en ontvangt de school een factuur a € 7,50.
Wij vragen u dit formulier uiterlijk 15 mei 2019 in te vullen.
Daarna kunnen nog wijzigingen worden ingestuurd, voor extra spelers, spelers die niet kunnen of
andere zaken. Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier:
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/finale/wijzigingsformulier-nk-bo-345
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk donderdag 20 juni worden ingestuurd.
Wij wensen uw team alvast veel succes,
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Eric van Breugel
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