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Voorwoord KNSB 
 
 
 
Dit is Assen! 
 
 

Voor het tweede jaar vindt het NK Jeugd in Van der Valk Hotel Assen plaats. Wij 
zijn enorm blij dat dit weer is gelukt. We bedanken de initiatiefnemers uit de 
NOSBO, maar vooral ook de gemeente Assen en de provincie Drenthe voor hun 
steun en vertrouwen hierbij. 
 

Dit jaar hebben we een nieuw kwalificatiesysteem geïntroduceerd waardoor het 
deelnemersveld kleiner maar sterker is geworden. De kwalificatierondes zijn heel 
spannend en goed bezet geweest, we hebben ze met veel interesse gevolgd. Nu, na 
een seizoen van hard werken en veel reizen, behoren jullie tot de 88 grootste 
schaaktalenten van Nederland. Een week lang gaan jullie strijden voor de hoogste 
eer in jullie leeftijdscategorie.  
 

Omdat we het aantal deelnemers hebben verminderd spelen alle groepen, behalve 
Jeugd C, 7 in plaats van 9 ronden. Hierdoor zijn de dagen met een dubbele ronde 
voor de meeste groepen niet meer nodig, gewoon weer één partij per dag! Ook het 
speeltempo is hierop aangepast en weer gelijk aan het KNSB-competitietempo. 
 

Wij willen de stichting Jeugd Schaak Noord bedanken voor hun inspanningen om 
top- en breedteschaak te verbinden. Vorig jaar heeft JSN tijdens het NK jeugd een 
project gelanceerd om alle scholen in de provincie Drenthe binnen 3 jaar een pas-
send schaakaanbod te bieden. Dit project past perfect in onze 2021-visie: focussen 
op jeugd. Met een nieuwe en wetenschappelijke blik op schaken heeft Jeugd Schaak 
Noord de overheid,  de wetenschap en het zakenleven weten te verbinden om het 
schaken in het Noorden en in Nederland te versterken.  
 

Net als vorig jaar heeft de organisatie ook dit 
jaar een aantal nevenactiviteiten op de lijst staan 
voor elk wat wils, van trainer tot toevallig 
passerende voorbijganger. Niemand kan 
komende week om het schaken heen. Dit is 
Assen! 
 

Rest mij nog om alle schakers en alle overige 
betrokkenen een mooi toernooi toe te wensen. 
 
Iozefina Paulet 
 

Bestuurslid Jeugd- en schoolschaak en 
Talentontwikkeling KNSB 
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Voorwoord Van der Valk Hotel Assen 
 
Geachte gast, 
 
Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel Assen tijdens de Nederlandse 
Jeugdschaak Kampioenschappen. Wij zijn verheugd om voor de tweede maal de 
locatie te mogen zijn voor dit bijzondere evenement. Uiteraard zullen al onze 
medewerkers hun uiterste best doen aan uw wensen tegemoet te komen om uw 
verblijf in ons hotel zo aangenaam mogelijk te maken. 
 

Voor lunch of diner kunt u dagelijks 
terecht in ons sfeervolle buffet-
restaurant 28Kitchen waar wij dagelijks 
uw lunch en diner in buffetvorm aan-
bieden (graag vooraf reserveren). 
Onze 28Bar & Lounge bevindt zich op 
de begane grond, tegenover de receptie 
en is de gehele dag en avond geopend. 
 

Wij zullen u met alle service en comfort 
omringen, zoals u van ons mag ver-
wachten, en wensen u een succesvol 
kampioenschap! 
 

Met gastvrije groet,  
 

Rob en Magchelina van der Valk 
__________________________________________________________________________ 
 

Voorwoord Jeugd Schaak Noord 
 

Noord Nederland is al vele decennia een echte schaakregio, voor volwassenen en 
jeugd. De in 2017 opgerichte stichting Jeugd Schaak Noord beoogt op een duur-
zame wijze het jeugdschaak verder te ondersteunen en het schaakspel en de 
schaaksport nog steviger te verankeren. 
De kans om het NK Jeugdschaak te mogen organiseren is de aanleiding geweest 
om een plan op te zetten waarin top en breedte met elkaar zijn verbonden, in een 
driejarig totaalpakket. Het ‘masterplan breedteschaak’ is daar een onderdeel van. 
 

Speciale dank gaat uit naar de gemeente Assen en de provincie Drenthe die het 
project ook in 2018 weer met subsidies ondersteunen, en verder uiteraard naar alle 
andere partners en sponsoren. Een overzicht daarvan vindt u op de laatste pagina. 
We wensen de deelnemers en hun begeleiders een mooi toernooi toe. 
 

Namens stichting Jeugd Schaak Noord, 
Vincent Valens en Jozias Hillenkamp 
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Organisatie en contact 
 

TOERNOOIDIRECTIE 
 

Pieter Tromp 
pieter.tromp@gmail.com 
06-38085850 
 

STUURGROEP 
 

Vincent Valens 
(voorzitter  
Jeugd Schaak Noord) 
vwjvalens@gmail.com 

06-48637098 
 

Ronald van Nimwegen 
(penningmeester  
Jeugd Schaak Noord) 
 

Jozias Hillenkamp 
(adviseur) 
joziashillenkamp@gmail.com 
06-34847407 
 

Eric van Breugel 
(KNSB-beleidsmedewerker 
Jeugdschaak) 
evbreugel@schaakbond.nl 

023-5254025 

WEDSTRIJDLEIDING 
 

Aart Strik (hoofdarbiter) 
aart.strik@gmail.com 
06-24477636 
 

Hiddo Zuiderweg 
 

NEVENPROGRAMMA 
 

Vincent Valens 
Yannick Husers 
Sjoerd Homminga 
Jozias Hillenkamp 
 

VERSLAGGEVING 
 

Jesper de Groote 
Martin van Velzen 
Lars van Schooten 
Hiddo Zuiderweg 
Jan van Os 
Sake Jan de Boer 
 

SOCIAL MEDIA 
 

Yannick Husers e.v.a. 
y.husers@hotmail.com 

FOTOGRAFIE & VIDEO 
 

Harry Gielen 
harrygielen@hotmail.com 

06-51083864 
 

COMMENTATOREN 
 

Ivo Maris 
Erik-Jan Hummel 
 

TOERNOOICOACHES 
 

Roeland Pruijssers 
Sipke Ernst 
 

LIVEBORDEN 
 

Koos Stolk 
Fons van Hamond 
 

WEBSITE 
 

Fons van Hamond 
_____________________ 
 

Algemeen contactadres: 
 

Contact@njsk.nl 

_____________________________________________________________________ 

 

STICHTING JEUGD SCHAAK NOORD 
 

Dit evenement wordt georganiseerd door de 
Stichting Jeugd Schaak Noord.  
Naast het NK heeft deze stichting ook een voor 
Nederland uniek en veelbelovend breedteschaak-
project ontwikkeld. JSN nam ook het initiatief tot 
het grote schaakonderzoek dat i.s.m. de Rijks Universiteit 
Groningen wordt uitgevoerd en in de zomer van 2018 staat een 
Nederlands-Duits jeugd-/familietoernooi op het programma: het 
Bourtanger Schaakfestival. 
 

Neem een kijkje op de website: www.jeugdschaaknoord.nl 

mailto:vwjvalens@gmail.com
mailto:aart.strik@gmail.com
mailto:harrygielen@hotmail.com
http://jeugdschaaknoord.nl/
http://www.jeugdschaaknoord.nl/
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Locatie 
 
Van der Valk Hotel Assen 
 

Balkenweg 1 
9405 CC Assen 
Tel.: +31 592 85 15 15 
Mail: assen@valk.nl 
 

Wifi 
Er is een goede en gratis Wifi-
verbinding in het hotel. 
 

Ontspanning 
In de kelder van het hotel staan twee beeldschermen met Playstation, een 
tafelvoetbalspel en een springkussen. 
Op donderdag 3 mei organiseren wij weer een FIFA-toernooi. Er is een 
beperkt aantal consoles beschikbaar – als je zeker wilt zijn van deelname 
neem dan zelf je console mee. 
Van der Valk stelt 7 Monopoly-spellen en 7 powerbanks beschikbaar als 
prijzen voor de winnaars van de dagelijkse schoonheidsprijs. 
 

Openbaar vervoer 
Vanaf NS-station Assen rijden diverse bussen in de richting van het hotel [zie 
www.9292.nl]. Deze stoppen niet pal voor het hotel, de dichtstbijzijnde halte 
is aan de Balkenweg. De reistijd is een kleine 10 minuten, vanaf de bushalte is 
het nog ruim 5 minuten lopen naar het hotel. 
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Zalen 
Alle zalen waar het evenement plaatsvindt bevinden zich op de 1e verdieping 
van het hotel. 

 
Toelichting: 
Diamond room = speelzaal 
Ivory room = recreatie- en analyseruimte 
Pearl room = nevenprogramma 
Ruby room = commentaar  
Sapphire room = organisatie-/perskamer 
 
Let op: de toiletten op deze verdieping zijn alleen bestemd voor deelnemers. 
Deze mogen het spelersgebied niet verlaten. Ouders en begeleiders kunnen 
gebruik maken van de toiletten twee verdiepingen lager. 
 

Het gebruiken van meegebrachte etenswaren is alleen toegestaan in de Ivory 
room (recreatieruimte) en de Diamond room (speelzaal). 
 

In het hele gebouw wordt NIET gerookt. 
____________________________________________________________________ 
 

Overnachtingsmogelijkheden 
 

Op de toernooisite staat een overzichtje van een aantal verblijfsopties en 
arrangementen. Dit zijn Vakantiepark Witterzomer in Assen, Postillion Hotel 
Haren en natuurlijk Van der Valk Hotel Assen zelf. 
____________________________________________________________________ 
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Algemene toernooi-informatie 
 

Programma 
 
Datum   NK     Nevenprogramma 
 

Vrijdag 20 – maandag 30 april    Schaakpuzzeltocht in Warenhuis  
VanderVeen (Kruisstraat Assen) 

 

Vrijdag 27 april 
10:00 – 16:00 uur       468Chess Schaakvarianten   

met o.a. Square4Chess-simultaan  
(Kruisstraat Assen) 

12:00 – 16:00 uur       Schaaksimultaan  
Warenhuis Vanderveen 

 

Zondag 29 april 
10:30 – 11:30 uur Registratie deelnemers 
12:00 – 12:30 uur Opening & kleurloting 
13:00 – 18:00 uur 1e ronde alle groepen NOSBO Grand-Prix SC Assen 
 

Maandag 30 april 
13:00 – 18:00 uur 2e ronde alle groepen Presentaties Schoolschaak 

door Niels van der Mark  
(medewerker Schoolschaak KNSB) e.a. 

 

Dinsdag 1 mei 
09:00 – 13:00 uur 3e ronde Jeugd C 
13:00 – 18:00 uur 3e ronde Jeugd AB en Meisjes ABC 
10:00 – 19:00 uur      Schaakbazaar 468 Innovaton 

(laagdrempelig ‘schaaksnuffelen’  
met grote uitverkoophoek) 

14:00 – 18:00 uur 4e ronde Jeugd C 
19:00 – 22:00 uur      Bughousetoernooi 
 

Woensdag 2 mei 
09:00 – 13:00 uur 5e ronde Jeugd C 
13:00 – 18:00 uur 4e ronde Jeugd AB en Meisjes ABC 
14:00 – 18:00 uur 6e ronde Jeugd C   Levend Schaak 

19:00 – 22:00 uur      Pubquiz 
 

Donderdag 3 mei 
13:00 – 18:00 uur 5e ronde Jeugd AB en Meisjes ABC 
13:00 – 18:00 uur 7e ronde Jeugd C 
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13:00 – 15:00 uur      Schaaktrainingsadviezen 

(door IM Jop Delemarre) 
15:30 – 18:00 uur      Presentatie schaakonderzoek RUG  

Pilot 468 Educatie CBS de Mandebrink  
19:00 – 22:00 uur       FIFA-toernooi 
 

Vrijdag 4 mei 
13:00 – 18:00 uur 6e ronde Jeugd AB en Meisjes ABC 
13:00 – 18:00 uur 8e ronde Jeugd C  Generatiedag (schaakvarianten  

voor alle niveaus, vrije inloop) 
 

Zaterdag 5 mei 
10:30 – 15:30 uur 7e ronde Jeugd AB en Meisjes ABC 
10:30 – 15:30 uur 9e ronde Jeugd C 
15:00 – 17:00 uur      Snelschaaktoernooi  

voor deelnemers en begeleiders 
15:30 – 17:00 uur Barrages (indien nodig) 
17:00 – 18:00 uur Prijsuitreiking 
 
Voor meer informatie over het uitgebreide Nevenprogramma verwijzen wij 
naar de toernooisite. 
____________________________________________________________________ 
 

Speeltempo 
 

In de categorieën Jeugd AB en Meisjes ABC is het speeltempo 90 minuten per 
persoon voor de eerste 40 zetten en vervolgens 30 minuten voor de rest van 
de partij, met vanaf het begin een toevoeging van 30 seconden per zet. 
In de categorie Jeugd C is het speeltempo 90 minuten per persoon voor de 
hele partij, met vanaf het begin een toevoeging van 30 seconden per zet. 
 

Liveborden 
 

Alle partijen van het NK Jeugd 2018 worden op een elektronisch bord 
gespeeld en zijn live via internet te volgen. 
 

Website en sociale media 
 

Op de toernooisite www.njsk.nl is alle algemene informatie over het toernooi 
te vinden. Ook alle uitslagen, standen, indelingen, rondeverslagen en 
foto’s/video’s worden daarop zo snel mogelijk gepubliceerd. 
Daarnaast is er onze Facebookpagina (NJSKAssen), ons Twitteraccount 
(NJSK_Assen) en ons YouTube kanaal. 

http://www.njsk.nl/
https://www.facebook.com/NJSKAssen/
http://www.twitter.com/@NJSK_Assen
https://www.youtube.com/channel/UCjwmmRQv38noQXGSS_oZTAw
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De deelnemers aan het NK Jeugdschaak 2018 hebben via de KNSB vooraf 
toestemming gegeven voor het maken van foto’s en/of filmpjes die met het 
toernooi verband houden en het publiceren daarvan op de website van het 
toernooi en andere NJSK-media. Indien een deelnemer daar alsnog bezwaar 
tegen heeft kan hij/zij dat melden bij de organisatie. 
 

Mobiele communicatieapparatuur 
 

Voor alle deelnemers is het verboden om mobiele telefoons en andere elek-
tronische apparaten mee te nemen naar het spelersgebied. Je kunt ze in be-
waring geven bij begeleiding of wedstrijdleiding. Toeschouwers in het 
spelersgebied mogen apparatuur alleen gebruiken na uitdrukkelijke toe-
stemming van de wedstrijdleiding. Zoniet, dan zijn communicatiemiddelen 
uitgeschakeld en opgeborgen.  
Het spelersgebied bestaat uit de speelzaal (Diamond room) en de toiletten op 
de 1e verdieping. Spelers mogen dit gebied tijdens de partij niet zonder toe-
stemming verlaten, om welke reden dan ook. Zorg er dus voor dat je vol-
doende etenswaren en drinken bij je hebt voor de hele partij. 
 

Prijzen en bekers 
 

Voor de nummers 1 t/m 3 in de A-categorie zijn geldprijzen beschikbaar. 
 Jeugd Meisjes 
1e prijs € 200 € 150 
2e prijs € 150 € 100 
3e prijs € 100 €   50 
 

Bij gelijk eindigen, ook als het om de eerste of tweede plaats gaat, worden de 
geldprijzen opgeteld en gedeeld door het aantal gelijk geëindigde spelers.  
In alle groepen wordt aan de nummers 1 t/m 3 een trofee uitgereikt. 
 

Als kers op de taart stelt Hotel Van der Valk 7 Monopoly-spellen en 7 power-
banks beschikbaar voor de winnaars van de dagelijkse schoonheidsprijs. 
 

Uitzendingen 
 

Via het NK Jeugd zijn plaatsen te verdienen voor het de Europese en Wereld-
jeugdkampioenschappen. Zie voor de exacte regelingen de KNSB-website. 
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Schaakbazaar en toernooi-schaakwinkel 
 

468 Innovation (de opvolger van Raindropchess Media) is op dinsdag 1 mei 
de hele dag present in de Pearl Room met een uitgebreide schaakwinkel met 
royale uitverkoophoek. Naast heel veel diverse schaakmaterialen (veel  
mooie houten sets), zijn er schaakklokken, andere schaakbenodigdheden en 
nog diverse boeken te koop. Er zal gelegenheid zijn diverse spellen te 
proberen zoals Square4Chess, Raindropchess en Kantelschaak. 
Informatie: bel of mail Jozias (06-34847407, www.468innovation.com).  
 

DGT service & 468 Innovation 
 

Op de vide (1e verdieping) vind je een DGT-servicehoek: een demotafel met 
het nieuwe smartbord met de DGT Pi-klok! Iedereen mag daar een partijtje 
spelen en de bijzondere mogelijkheden van de pi-klok ervaren. 
Ook zijn er een paar andere digitale klokken (DGT 1001, DGT 1002 en DGT 
Easy+) beschikbaar om eens te proberen. 
Aanschaf van klokken is mogelijk tijdens de bazaar op 1 mei in de Pearl 
Room, en op donderdag 3 mei. 
Zaterdag 5 mei is er nog een bescheiden 468-verkoopstand naast de DGT-
servicestand met een aantal schaakproducten. 
____________________________________________________________________ 
 

Deelnemers 
 

Aan het  NK Jeugdschaak 2018 nemen 88 schakers/schaaksters deel. Zij zijn 
geplaatst, ófwel via de regionale kampioenschappen, ofwel als kampioen(e) 
van het NK of ONJK van het afgelopen jaar, ofwel door hun Talentstatus of 
aanwijzing door de Technische Commissie van de KNSB.  
 

Er wordt gespeeld om de nationale titel in drie leeftijdscategorieën, te weten: 
A (t/m 20 jaar): geboren in of na 1998, B (t/m 16 jaar): geboren in of na 2002 
C (t/m 14 jaar): geboren in of na 2004 
 

Alle categorieën kennen zowel een jeugdgroep als een meisjesgroep. Aan een 
jeugdgroep kunnen zowel jongens als meisjes deelnemen. 
 

Aantallen deelnemers per categorie: 
 

 A B C Totaal 
Jeugd 18 16 24 58 
Meisjes 6 8 16 30 
 24 24 40 88 
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Reglement 
 

Reglement NK jeugd tot en met 14, 16 en 20 jaar 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de KNSB d.d. 21 februari 2018. 
 

ARTIKEL 1: LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Nederlandse 

Kampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de navolgende 
leeftijdscategorieën: 

A-1 jeugd t/m 20 jaar  A-2 meisjes t/m 20 jaar 
B-1 jeugd t/m 16 jaar  B-2 meisjes t/m 16 jaar 
C-1 jeugd t/m 14 jaar  C-2 meisjes t/m 14 jaar 

b. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en 
meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden. 

 

ARTIKEL 2: ORGANISATIE 
Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast: 
a. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden; 
b. de uiterste datum waarop de aanmelding van de gerechtigden en de gegadig-

den voor de extra plaatsen ontvangen moet zijn; 
c. de leden van het organisatiecomité; 
d. de hoofdwedstrijdleider en de hoofdscheidsrechter in beroepszaken. 
 

ARTIKEL 3: AANTAL DEELNEMERS EN SPEELRONDEN 
a. Het aantal spelers per leeftijdscategorie wordt jaarlijks door de KNSB bepaald. 
b. Het aantal ronden is afhankelijk van de grootte van de groep. Bij 20 of minder 

deelnemers in een groep worden 7 ronden gespeeld, bij een hoger aantal 
deelnemers 9 ronden. 

 

ARTIKEL 4: SPELREGELS 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in 
de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor 
zover in dit Reglement niet anders is bepaald. 
 

ARTIKEL 5: INDELING 
De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers 
systeem:  
a. De indeling van de Zwitserse groepen vindt plaats op grond van rating: op 

FIDE-rating indien 80% van de deelnemers of meer er een bezit; zoniet op 
KNSB-rating. Indien een deelnemer geen KNSB-rating bezit, wordt voor deze 
deelnemer de KNSB-jeugdrating genomen. 

b. Indien het aantal deelnemers in een leeftijdsgroep te klein is om de indeling 
volgens het Zwitsers systeem te maken, bepaalt de hoofdwedstrijdleider welk 
indelingssysteem gehanteerd wordt, alsmede de bijbehorende tiebreak-regels. 

 

ARTIKEL 6: SPEELTEMPO 
Het speeltempo voor de categorieën waar 7 ronden worden gespeeld is 40 zetten in 
90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt 
elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. Het speeltempo voor de categorieën 
bij 9 ronden is 90 minuten + 30 seconden increment per zet per persoon per partij. 
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ARTIKEL 7: VERZUIMTIJD EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 
a. De verzuimtijd is 60 minuten. Een speler verliest de partij als de speler na de 

verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter 
anders beslist. 

b. Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel ge-
constateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektro-
nisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan 
verliest die speler de partij. 
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mo-
biele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten 
en afgeven voordat het spelersgebied wordt betreden en aan de wedstrijd 
wordt begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage. 

 

ARTIKEL 8: BEPALING STAND 
1. De eindrangschikking in een kampioenschap wordt allereerst op basis van 

wedstrijdpunten opgemaakt. Als twee of meer spelers in een van de catego-
rieën A-1 t/m C-2 met een gelijk aantal punten eindigen, dan is het volgende 
van toepassing: 

a. gaat het om de eerste plaats of een plaats die recht geeft op een uitzendplaats 
volgens artikel 2.2 t/m 2.4 van de notitie uitzendingen jeugd (peilmoment 
start kampioenschap, later toegekende rechten hebben geen invloed op dit 
artikel) dan wordt er een beslissingswedstrijd/match gespeeld: 
i. bij twee, drie of vier spelers op dezelfde dag als de laatste ronde van de 

reguliere kampioenswedstrijd; 
ii. bij meer dan vier spelers op de dag volgend op de laatste ronde van de 

reguliere kampioenswedstrijd. 
De uitkomst van de barrage bepaalt tevens de positie in de eindstand voor de 
betreffende spelers. Spelers die geen belang hebben bij het spelen van een 
barrage, behouden hun oorspronkelijke positie in de eindstand (zie b). 

b. in alle andere gevallen wordt de volgorde bepaald door: 
i. meeste weerstandspunten (‘wp’ of ‘Buchholz’) 
ii. hoogste Sonneborn Berger-score (‘SB’) 
iii. indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëin-

digden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er trofeeën 
mee gemoeid zijn, worden deze hierop aangepast, dan wel extra besteld. 

c. spelers die op grond van hun Talent Status al recht hebben op een uitzend-
plaats nemen alleen deel aan eventuele beslissingswedstrijden indien het de 
eerste plaats betreft. 

2. De procedure bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal 
betrokken spelers. 
a. Twee spelers: er wordt een beslissingsmatch gespeeld van 2 partijen met een 

speeltempo van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd 
per zet. Indien deze match gelijk eindigt, dan start na een pauze van 10 
minuten en een nieuwe loting om de kleur een nieuwe serie snelschaak-
partijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddel-
lijk beëindigt en de winnaar van de match bekend is. Bij deze serie snel-
schaakpartijen wordt na iedere serie van twee partijen opnieuw geloot om 
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de kleur. Het speeltempo voor deze 'sudden death'-partijen bedraagt: wit 4 
minuten en zwart 5 minuten, beide aangevuld met 3 seconden per zet. 

b. Drie of meer spelers: er wordt een dubbelrondige competitie gespeeld met 
een speeltempo van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra 
tijd per zet. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wordt de rangschikking 
bepaald door:  
i.  het onderling resultaat in deze dubbelrondige competitie en 
ii. de hoogste SB-score in deze dubbelrondige competitie. 
Als er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt na een pauze van 10 
minuten de procedure herhaald volgens (a) of (b), met dien verstande dat er 
in situatie (a) meteen gespeeld wordt met het tempo volgens ‘sudden 
death’, en dat er in situatie (b) na elke enkelrondige competitie spelers kun-
nen afvallen en een nieuwe procedure volgens (a) of (b) kan worden gestart. 
Indien nodig wordt er slechts voor elke ‘onevengenummerde halve com-
petitie’ om de kleurverdeling geloot; de evengenummerde is tegengesteld 
aan eerstgenoemde als deze met dezelfde spelers voortgezet moet worden. 
In de enkelrondige competities tellen onderling resultaat en SB-score niet 
mee. 

3. De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het 
schaakspel met uitzonderingen van de volgende bepalingen: 
a. de spelers zijn niet verplicht te noteren. In plaats daarvan zal de scheids-

rechter of een plaatsvervanger daarvoor zorgdragen; 
b. te allen tijde mogen de spelers het notatiebiljet inzien; 
c. indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9 van 

de FIDE Regels voor het schaakspel, zal hij, indien dit is voorgeschreven, 
zelf de zet die hij van plan is te spelen op het notatieformulier schrijven. 

Aan het begin van de beslissingswedstrijden zal de scheidsrechter tevens 
mededelen of er ‘voldoende toezicht’ is. In dat geval gelden de normale 
wedstrijdregels (arbiter kan ingrijpen). 

 

ARTIKEL 9: KAMPIOENEN 
De winnaar in categorie A-1 krijgt de titel "Jeugdkampioen van Nederland";  
de winnares in categorie A-2 krijgt de titel "Meisjeskampioene van Nederland";  
de winnaar c.q. winnares in elk der overige categorieën krijgt de titel "Jeugd c.q. 
Meisjeskampioen(e) van Nederland t/m .. jaar". 
Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd. 
 

ARTIKEL 10: WEDSTRIJDLEIDER 
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit regle-
ment en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter 
plaatse mochten voordoen. 
 

ARTIKEL 11: BEROEP 
Tegen elke beslissing van de hoofdwedstrijdleider of een wedstrijdleider kan een 
speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. 
Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijd-
leider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. 
De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Samenwerkingspartners 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.hoogeveenchess.nl/
https://www.hanze.nl/
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https://www.assen.nl/
https://www.hotelassen.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/bruni
https://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.gedichten.nl/

