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Aan de geplaatsten voor het NJSK ABC 2021 
«Voornaam» «Tussenvoegsel» «Achternaam» 
«Email» 
 
Beste «Voornaam», 
 
Het NK ABC komt er nu snel aan en start op zondag 1 augustus met vanaf 10.30 uur de ontvangst.  
 
Coronaprotocol 
De gemeente Almelo / veiligheid regio heeft na de verscherping van de coronamaatregelen van 9 juli, 
haar goedkeuring gegeven aan het toernooi. Het valt onder sport en er kan bovendien de 1,5 meter 
afstand gehandhaafd worden buiten de schaakborden om.  
Deelnemers behoeven vooralsnog alleen de vragen van de normale gezondheid check aan de deur 
negatief te kunnen beantwoorden. 
Bij twijfel zijn er bij de organisatie bovendien snel tests aanwezig. 
 
Voor toeschouwers is het wel strenger geworden. Die mogen alleen op een vaste zitplaats bij het 
toernooi aanwezig zijn. Ook moeten de toeschouwers de gezondheidscheck doorlopen (zelfde 
vragenlijst als de deelnemers) en worden de gegevens genoteerd wie er aanwezig zijn die dag (en 
gekoppeld aan een deelnemer qua bereikbaarheid).  
Deelnemers die klaar zijn, zijn vanaf dat moment direct ook toeschouwer en dienen zich ook aan die 
regels te houden.  
Er is een beperkte analyse ruimte aanwezig voor uitsluitend de spelers zelf (geen trainers of andere 
begeleiders). Spelers worden gevraagd daar uitsluitend voor analyses van de eigen partij gebruik van 
te maken en daarna deze zaal weer te verlaten. 
 
Het schaakprotocol vanaf 26 juni en het sportprotocol van NOC*NSF zijn geldig. 
Yannic Husers is als coronaverantwoordelijke aanwezig alle speeldagen. 
 
Catering 
Deelnemers mogen eigen eten en drinken meebrengen, maar die kan ook gekocht worden. De 
organisatie heeft zelf de catering in handen en verkoopt zowel drinken (koffie, thee, fris) als lunch 
(broodjes). Er mag geen alcohol verkocht worden in de accommodatie.  
Bedenk wel dat deelnemers tijdens hun partijen geen contact mogen hebben met hun begeleiders en 
dus ook niet in de kantine welkom zijn. 
Water en fruit is gratis verkrijgbaar voor deelnemers in de speelzaal. 
 
Toernooisite 
www.njsk.nl 
 
Speellocatie voor alle groepen: 
Topsportcentrum IISPA 
Stadionlaan 60, 7606 JZ Almelo 
 
Tijdschema: 
https://njsk.nl/programma-2021/ 
 
Deelnemersveld 
Op dit moment zijn 86 van de 88 deelnemers bekend.  

https://schaakbond.sharepoint.com/sites/Bondsbureau/Breedteschaak/Olympisch%20Festival/Gezondheidscheck%20versie%20jul21_0.pdf
https://schaken.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-Veilig-Schaken.pdf
https://nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.njsk.nl/
https://www.google.com/maps/place/Topsportcentrum+IISPA/@52.3394438,6.6473028,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x272e035a5a7dfdff!8m2!3d52.3394438!4d6.6473028
https://njsk.nl/programma-2021/


De verdeling is als volgt: 
Jeugd A, 20 deelnemers (nog 1 niet bevestigd) 
Meisjes A, 6 deelneemsters 
Jeugd B, 16 deelnemers 
Meisjes B, 8 deelneemsters 
Jeugd C, 24 deelnemers 
Meisjes C, 14 deelneemsters (nog 1 niet bevestigd). 
Alle groepen spelen 7 ronden (elke dag 1 partij), behalve de Jeugd C 9 ronden met op dinsdag en 
donderdag een dubbele ronde. 
Over de indeling van de Meisjes A wordt nog nader overleg gepleegd omdat die maar uit 6 bestaan.  
 
Uitzendingen en NK Volwassenen 
Er zijn geen directe uitzendrechten te verkrijgen dit jaar. De fysieke edities van de FIDE zijn allemaal 
geschrapt. De online edities vallen deels samen met Almelo.  
De Online Cadets & Youth Rapid World Cup (under 10-18) zijn in de periode 1-31 augustus. De 
spelers die daar meedoen, doen ook in Almelo mee of waren niet van plan mee te doen. 
Nieuw is dat de kampioen bij de A jeugd zich plaatst voor de nieuwe opzet van het NK (Volwassenen) 
later dit jaar.  
 
Hulp bij onderdak 
Indien je nog niet je overnachtingen hebt geregeld en hulp nodig hebt, dan kun je Bernard van Lenthe 
vragen om tips:  

penningmeester@sboschaak.net 06-30463630 

 
De organisatie gaat verder nog elke dag live twitch uitzendingen verzorgen op 
www.twitch.tv/schaakbond, alle partijen live uitzenden via Lichess, keycords regelen voor alle 
deelnemers en nog veel meer. Vergeet die niet om te doen tijdens je partij! 
 
Wij wensen alle deelnemers aan het NJSK Almelo 2021 en alle andere betrokkenen alvast veel plezier 
en succes bij deze bijzondere editie. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

mailto:penningmeester@sboschaak.net
http://www.twitch.tv/schaakbond

