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

Betreft

kenmerk

Datum

NK voor schoolteams BO algemeen 2022

22/20062

2 februari 2022

Geachte heer / mevrouw,
Van harte gefeliciteerd met de plaatsing van uw team voor het NK schaken voor schoolteams
basisonderwijs categorie algemeen 2022. Voor deze landelijke kampioenschappen om de
Nederlandse schaaktitels hebben zich 40 teams uit het basisonderwijs geplaatst.
De jubilerende Schaakclub Messemaker uit Gouda verzorgt i.s.m. de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond de organisatie van dit NK. Messemaker bestaat namelijk 175 jaar. Gefeliciteerd!
In deze categorie algemeen worden 11 speelronden gespeeld verspreid over twee dagen. Er
wordt gebruik gemaakt van het Zwitserse indelingssysteem. Dat houdt globaal in dat na elke
speelronde de teams met nagenoeg evenveel punten tegen elkaar ingedeeld worden. De
wedstrijden vinden plaats op twee zaterdagen: 11 juni en 18 juni 2022.
Alle wedstrijden worden centraal gespeeld in Gouda.
Speellocatie:
De Goudse Waarden
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda
De eerste finaledag worden zes partijen gespeeld en de tweede dag de resterende vijf. Alle teams
spelen beide dagen.
Voor deelname geldt dat de spelers over een actief KNSB-lidmaatschap moeten beschikken. Dit
kan een clublidmaatschap zijn of een scholierenlidmaatschap. Voor clubleden kan het
relatienummer worden doorgegeven bij aanmelding. Voor alle anderen kan het
scholierenlidmaatschap ter waarde van € 8,40 (inclusief BTW) per speler voor een jaar worden
aangevraagd. De school (of contactpersoon) kan dit via het aanmeldformulier van het team in
één keer regelen. Het KNSB-scholierenlidmaatschap verloopt automatisch na een jaar.
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Scholierenleden worden geregistreerd met hun naam en geboorte datum in de administratie van
de KNSB onder hun school. Scholierenleden ontvangen daarnaast twee gratis tickets voor een
online schaaktoernooi van Schaakmatties op Tornelo.com. De contactpersoon van de school
ontvangt daarvoor de instructie voor de kinderen en wordt gevraagd de rol van coach voor deze
kinderen te vervullen. Meer informatie over Schaakmatties is op schaakmatties.nl te vinden.
Alle gegevens over het NK voor teams basisonderwijs komen op het volgende website adres te
staan: http://www.schaken.nl/nkscholen
Onder de menu knop BO-Alg staat het tijdschema, reglement en na de inschrijfdatum ook de
deelnemende teams met hun opstellingen. 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/inschrijven
U wordt gevraagd daar tevens de spelers van uw team op te geven in volgorde van speelsterkte
met de volgende gegevens:
Voor- en achternaam spelers, relatienummer, leerjaar/groep
Voor nieuwe scholierenleden graag ook de geboorte datum en geslacht vermelden.
Wij vragen u dit formulier uiterlijk 15 mei in te vullen.
Het inschrijfgeld per team voor het kampioenschap is € 60,50 (inclusief BTW).
Wij vragen u dit bedrag voor 15 mei te storten op
IBAN NL67ABNA0891743537 t.n.v. KNSB te Haarlem
onder vermelding van NK BO Algemeen 2022 en de naam van de deelnemende school.
Voor nieuwe scholierenlidmaatschappen ontvangt u een aparte factuur.
De KNSB biedt een reiskostenregeling voor de teams die van ver moeten komen. Zij vergoedt na
declaratie van de gemaakte reiskosten, onder aftrek van € 30,- per team per speeldag, op basis
van het goedkoopste tarief openbaar vervoer of op basis van € 0,19 per km voor één auto per
team.
Wij wensen uw team alvast veel succes,
Met vriendelijke groet,
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