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Organisatie  
 

Gastheer 
Jan Colly (j.colly@hetnet.nl) 

 

Toernooidirecteur 
Ynte Visser (yntevisser@hotmail.com) 

 

Algemeen, indeling/uitslagenverwerking 

Hiddo Zuiderweg (matin2@live.nl) 

Algemeen, internet, programmaboekje 
Fons van Hamond (matin2@live.nl) 

 

Wedstrijdleiding 

Johan Zwanepol (hoofdarbiter) 

Bram Baptist   

Menno Keizer   

Roland Kroezen  

Johan Mostertman  

Simon Prins   

Jan Schut    

Paul Zilverberg  

Fotografie 
Eddie Janssen 

 

Nevenactiviteiten 
Annelies Baptist, Ingrid Mostertman, 

Milan Mostertman, Xander Mostertman, 

Frans Vermeulen, Evie Warmelink 

 

Noorderpoortcollege 
Dirk Talens (d.talens@noorderpoort.nl) 

 

KNSB 
Eric van Breugel 

 

Toernooisite 
www.nosbo.nl/jeugd/nkEteams 

 

Op de toernooidag is de organisatie 

bereikbaar op 06-30470945 en  

06-49642164. 
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NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 

 

 

 

 

Beste schakers, schaaksters, begeleiders en belangstellenden, 

 

Groningen is dit jaar gastheer van het Nederlands Kampioenschap Schaken voor 

Jeugdteams t/m 10 jaar. Daar zijn alle schaakliefhebbers in Groningen trots op.  

Wij hebben hiervoor een wel heel bijzondere ambiance kunnen vinden: de Euroborg.  

De veertig jeugdteams spelen vlak bij de voetbaltempel, waar vijf dagen later de FC 

Groningen in de playoffs voor Europees voetbal speelt. Zo dicht hebben lawaaisport en 

denksport nog zelden bij elkaar gezeten. 

 

De veertig jeugdteams komen weer uit alle windstreken, en dit keer maakt het Maas-

trichtse MSV-VSM de langste reis. Voor 3 deelnemende teams is het kampioenschap 

een thuiswedstrijd: Schaakclub Groningen, Schaakclub Haren en de Paardensprong. 

Groningen en Haren hebben vaker in jeugdkampioenschappen gespeeld. Dat geldt niet 

voor Schaakclub de Paardensprong. Deze vereniging is pas sinds 2007 lid van de 

NOSBO en debuteert in dit toernooi. Het bijzondere is dat dit een kinder-schaak-

vereniging is. Een schaakclub zonder senioren dus: zo leuk kan schaken zijn. Ik hoop 

dat dit echte jeugdteam de kracht van hun formule in de Euroborg kan laten zien: 

Succes Paardensprong!  

 

De Noordelijke Schaakbond wenst alle deelnemers een sportief en aangenaam toernooi 

toe en hoopt u nog vele malen in schaakstad Groningen op schaakevenementen te 

mogen begroeten. 

 

 

w.g. 

 

Jan Peek  

 

Voorzitter Noordelijke Schaakbond 

 

11 mei 2009 
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Stichting Schaakstad Groningen 

Secretariaat: 

Duurswoldlaan 4 

9727 DJ Groningen 

www.schaakstadgroningen.nl 

 

Groningen, 14 april 2009 

 

De Stichting Schaakstad Groningen ambieert door middel 

van schaakgerelateerde activiteiten de stad Groningen te 

promoten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: 

 

Schaakfestival Groningen 
Al een halve eeuw is Groningen als schaakstad bekend door zijn 

internationale kampioenschappen en toernooien tijdens de 

kerstvakantie. Ook de komende jaren zal een internationaal 

Schaakfestival, waar top en talent de krachten meten, worden 

georganiseerd. Natuurlijk is het daarnaast voor honderden 

schakers van alle niveaus een traditionele tijdsbesteding in de 

dagen rond Kerst en Nieuwjaar. 

 

 

Talentteam GrUNn 
Het Talentteam GrUNn is een team, samengesteld uit de tien 

grootste schaaktalenten uit de drie noordelijke provincies in de 

leeftijdscategorie tot 16 jaar. Zij worden intensief ondersteund met 

trainingen en begeleiding. Het team doet mee aan de landelijke 

KNSB-competitie. Talentteam GrUNn is met een gemiddelde leef-

tijd van 15 jaar het jongste KNSB-team aller tijden, en onlangs 

gepromoveerd naar de 2
e
 klasse KNSB. 

 

 

In het kader van de manifestatie Groningen, City of Talent 

leek het ons bijna vanzelfsprekend om mede gastheer te zijn 

van het jongste schaaktalent, dat Nederland kent. Wij onder-

steunen de organisatie van het NK voor E-teams dan ook 

van harte en hopen de schakers, de begeleiders en ouders 

een onvergetelijke dag “Groningen” te bezorgen. 
 

Namens het bestuur van stichting Schaakstad Groningen,  

 

Jan Colly 

voorzitter  

Gastheer NK E-teams 2009 
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Algemene informatie 
 

De organisatie van het NK E-teams is dit jaar in handen van 

de Noordelijke Schaakbond (NOSBO) in samenwerking met 

stichting Schaakstad Groningen. Deze stichting is in 2008 

opgericht met als voornaamste doelstelling om de krachten 

van de bestaande Groningse schaakorganisaties te bundelen 

en uit te bouwen. Het toernooi vindt tevens plaats in het 

kader van het 80-jarig bestaan van de NOSBO. 

 

We zijn dit jaar te gast in een voor kinderen aansprekende 

locatie: de in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, 

gelegen vestiging van Noorderpoortcollege (Boumaboulevard 113, 9723 ZS Groningen) 

 

Fotomoment 

Ieder deelnemend team gaat op de foto bij onze fotograaf Eddie Janssen. Dat gebeurt bij 

het tuinschaakspel, dat bij mooi weer buiten staat. De foto wordt als het schema het 

toelaat al meteen na uw binnenkomst gemaakt, in de loop van de dag op de toernooi-

website gepubliceerd. Als u de foto ook per mail wilt ontvangen stuur dan even een 

mailtje naar matin2@live.nl. 

 

Lunch 
Er is een restaurant aanwezig waar drinken en overige versnaperingen verkrijgbaar zijn. 

De organisatie biedt alle deelnemers een lunchpakket aan. Iedere teamleider krijgt bij de 

registratie een envelop met vier lunchbonnen. 

De lunch bestaat uit: een kop soep, een broodje ham of kaas, een broodje kroket, melk 

of fris en stuk fruit. Als uw team uit vijf spelers bestaat krijgt u een extra bon. Als het 

goed is is het lunchpakket zo ruim bemeten dat er genoeg overblijft voor de teamleider. 

 

Nevenactiviteiten 
Op diverse plaatsen in het gebouw wordt de 

deelnemers tussen de partijen door volop 

ontspanning geboden. 

Er is een recreatieruimte op de 1
e
 verdieping 

en op de 2
e
 verdieping is een ruimte die een 

prachtig uitzicht biedt op het Stadion van FC 

Groningen, de nummer 6 van de eredivisie, 

die vanavond zijn eerste PlayOffwedstrijd 

speelt (helaas niet thuis!). Daar worden ook 

dvd’s vertoond. In andere lokalen kun je snel-

schaken tegen de Beer (veelvoudig Neder-

lands kampioen Evie Warmelink) of simul-

taan spelen tegen een selectie van sterke 

Noordelijke jeugdspelers. Ook is er de tradi-

tionele wedstrijd ‘Zo-snel-mogelijk-de-

beginstelling-opzetten’. 
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Prijsvraag 

Bij dit boekje vindt u ook een viertal schaakopgaven die de kinderen – dus niet team-

leiders of ouders! – als team kunnen oplossen en als team kunnen inleveren. Dit kan tot 

uiterlijk 16.00 uur in de organisatieruimte (de computerruimte boven de ingang).  

Er zitten eeen paar best moeilijke opgaven bij, die je niet in een paar minuten oplost. 

Er zijn kleine prijsjes beschikbaar. 

 

Parkeren 
De parkeersituatie bij de Euroborg is nogal onoverzichtelijk. 

Voor wie zijn auto al heeft gestald op een betaalde locatie (Parkeergarage P1 of 

Parkeerkuil P2 (á €1,20 per uur of €12,- per dag) is het goed te weten dat het ook legaal 

gratis kan: 

• P3: Parkeerterrein aan de Bornholm-

straat, aan de overzijde van de A7. Op 

het Europaplein (komende vanuit 

westelijke richting) gaat u rechtdoor en 

neemt vlak daarna de eerstvolgende 

afslag. Op de rotonde gaat u rechtsaf de 

Bornholmstraat in en na ongveer 500 

meter vindt u het parkeerterrein aan de 

rechterkant, Vanaf daar loopt u via het 

tunneltje onder de A7 door naar de 

Euroborg (staat vanaf de ringweg aan-

gegeven met borden). 

• P4: Parkeerterrein voor gasten van FC 

Groningen en de Euroborg, ook te be-

reiken via de Bornholmstraat (zie onder 

P3). Bij de Antwerpenstraat gaat u 

rechtsaf onder de A7 door, en vervolgens weer rechtsaf de Gideonweg in (staat ook 

aangegeven met borden). 

• P5: Parkeerterrein van de Mediacentrale. Aan het eind van de Boumaboulevard 

(richting spoorlijn) linksaf. 

 

Speelschema en lokaalindeling  
 

Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitserse systeem.  

De bedenktijd is 20 minuten per speler per partij. Er hoeft niet genoteerd te worden. 
 

Tijdschema 

09.30 uur: Start aanmelding 

10.30 uur: Einde aanmelding 

10.45 uur: Opening 

11.00 uur: 1e ronde 

11.50 uur: 2e ronde  

12.40 uur: 3e ronde 

13:30 uur: Lunchpauze 

14.00 uur: 4e ronde 

14.50 uur: 5e ronde 

15.40 uur: 6e ronde 

16.30 uur: 7e ronde 

17.30 uur: Prijsuitreiking 



Er wordt geschaakt in zeven klaslokalen: 
 

Lokaal Wedstrijden Arbiter 

1.01  1 en 2  Simon Prins 

1.02  3, 4, 5  Menno Keizer 

2.07  6, 7, 8  Jan Schut 

2.05  9, 10, 11  Roland Kroezen 

2.03  12, 13, 14  Johan Mostertman 

2.04  15, 16, 17  Paul Zilverberg 

2.02  18, 19, 20  Bram Baptist 

 

Enkele huisregels 
Er mag publiek in de lokalen, maar alleen in het daarvoor bestemde gedeelte. 

Per team mag er één persoon tussen de borden. Deze persoon is per definitie de team-

leider en hij bevindt zich achter zijn team zodat er geen oogcontact mogelijk is. 

Het publiek moet volledig stil zijn, er mag ook niet gefluisterd worden. 

 Tijdens de partij mag noch over de partij noch over andere partijen worden ge-

sproken. Alleen de betrokken spelers mogen zich met de eigen partij bemoeien, met 

uitzondering van het teamleidersadvies zoals hieronder beschreven. 

 Klaar, beginstand opzetten! 

Zodra een partij beëindigd is, wordt door de betreffende spelers de beginstand opgezet 

en wordt de uitslag van de partij direct aan de wedstrijdleider gemeld.  

De wedstrijdformulieren liggen op de tafels. De teamleiders moeten deze volledig 

invullen en ondertekend bij de wedstrijdleider inleveren. 

 

Taak teamleiders en teamleidersadvies 
De teamleiders dragen er zorg voor dat de spelers 5 minuten voor aanvang van de ronde 

achter hun borden plaatsnemen. Tevens dienen zij toe te zien dat de spelers na afloop 

van hun partij de uitslag aan de wedstrijdleider doorgeven en de beginstand opzetten. 

De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de spelers buiten het wedstrijdgebied. De 

wedstrijdformulieren moeten volledig worden ingevuld en ondertekend bij de 

wedstrijleider ingeleverd. 

Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te 

doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. Hij dient zich tot uitsluitend korte 

informatie te beperken, alleen op basis van omstandigheden die betrekking hebben op 

de wedstrijd. Hij mag een speler adviseren "bied remise aan" of "neem remise aan". 

 

Belangrijkste spelregels 
Aanraken is zetten, losgelaten is gezet. Echter, een onreglementaire zet is pas voltooid 

als de klok is ingedrukt. 

De arbiter grijpt in als hem dat wordt gevraagd. Uit zichzelf grijpt hij alleen in als: 

- er twee koningen schaak staan; 

- er bij promotie een pion blijft staan of er een toren op zijn kop verschijnt. 

In geval van een onreglementaire zet kan er twee minuten extra bedenktijd worden 

geclaimd. 

Bij 2 min. of minder bedenktijd kan er remise worden geclaimd volgens art. 10.2. 
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Toernooireglement Nederlands Kampioenschap E-teams 

 

Artikel 1 

Dit reglement geldt voor het Nederlands Jeugdclubkampioenschap voor jeugdteams van 

schaakverenigingen in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar (E-jeugd). 
 

Artikel 2 

Het bestuur van de KNSB stelt bijtijds vast: 

a. De vereniging, organisatie of regionale bond die het kampioenschap gaat organiseren. 

b. De datum van het kampioenschap. 

c. De hoogte van het inschrijfgeld. 
 

Artikel 3 

Ieder team telt 4 spelers. De leden van een team dienen allen lid te zijn van de KNSB, dat wil 

zeggen lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNSB. De namen (voor- en achter-

naam) van de spelers en een aantal reserves alsmede de bordvolgorde en de naam van de team-

leider / contactpersoon dienen gelijk met de aanmelding aan het Bondsbureau van de KNSB 

bekend gemaakt te worden. Na aanmelding mag de volgorde van de spelers tot uiterlijk een 

week voor aanvang van het kampioenschap nog worden gewijzigd. Extra reserves mogen tot 

uiterlijk één dag voor het kampioenschap eveneens nog aan de spelerslijst worden toegevoegd. 

Zij mogen echter pas worden opgesteld als de teamleider van het Bondsbureau bericht heeft 

ontvangen dat de opgegeven extra reserves speelgerechtigd zijn. Op overtreding staat het 

verlies van de partij van de betrokken speler. 
 

Artikel 4 

De spelers en reserves mogen slechts in de volgorde van artikel 3 in het team opgesteld wor-

den. Dat wil dus zeggen dat een reserve altijd aan het vierde bord moet worden opgesteld; 

meerdere reserves aan de onderste borden in de opgegeven volgorde. Voorts mag een speler 

nooit lager opgesteld worden dan aan het bord waarvoor de speler blijkens artikel 3 gestelde 

opgave, in aanmerking komt.  

Aanvulling: Indien er met meerdere teams van één vereniging wordt deelgenomen, gelden de 

spelers van de lagere teams als reserve voor de hogere teams. Er dient derhalve steeds in de 

opgegeven volgorde te worden gespeeld. Deze laatste zin geldt per team. Een reserve speler 

van team 2 mag dus aan bord 4 worden opgesteld van team 1. Dit hoeft dus niet per definitie 

de opgegeven speler aan bord 1 van team 2 te zijn. 
 

Artikel 5 

Aan het kampioenschap nemen maximaal 40 teams deel. Elke regionale bond is gerechtigd 

minimaal 1 team af te vaardigen, mits deze vóór het sluiten van de inschrijftermijn door de 

betrokken bond worden aangemeld. De organiserende vereniging of regionale bond is tevens 

gerechtigd een team in te schrijven. De overige teams worden toegewezen op grond van een 

verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt door het bondsbureau aan het begin van het seizoen 

vastgesteld aan de hand van het gemiddelde aantal deelnemende teams in de regionale voor-

ronden van de voorgaande 3 seizoenen en de klasseringen van de als 1e, 2e en 3e geëindigde 

teams in het voorgaande seizoen. 
 

Artikel 6 

De verenigingen zijn per jeugdviertal een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaar-

lijks wordt vastgesteld. Het inschrijfgeld dient bij aanmelding gestort of overgemaakt zijn op 
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een door de KNSB aan te wijzen bankrekening onder vermelding van "inschrijfgeld KNSB-

jeugdclub-kampioenschap E" en de naam van de vereniging waarvoor betaald wordt. 
 

Artikel 7 

Er worden 7 ronden volgens het Zwitsers Systeem op weerstandspunten gespeeld. 

De indeling voor de eerste ronde geschiedt door loting. De eerstgenoemde teams bij de ronde-

indelingen spelen aan de oneven borden met zwart. 
 

Artikel 8 

De partijen worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE voor Rapidschaak. De 

speeltijd is 20 min per speler per partij. Noteren is niet verplicht. 
 

Artikel 9 

Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een bordpunt toegekend. Voor een remise 

krijgen spelers een half punt. Een verloren partij levert geen punten op. Aan het team dat in 

een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij worden twee matchpunten 

toegekend. Behalen beide partijen evenveel bordpunten krijgen zij elk een matchpunt. 
 

Artikel 10 

Kampioen is het team dat de meeste matchpunten behaalt. Eindigen op enige plaats één of 

meer teams met hetzelfde aantal matchpunten, dan gelden voor het toekennen van de 

plaatsvolgorde de volgende regels: 

a. het team met het hoogste aantal bordpunten 

b. het team met het hoogste aantal weerstandspunten 

c. het team met het hoogste aantal SB-punten 

d. het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijd(en), (alleen voor de 1
e
 plaats) 

e. het team dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en een bord(en) de beste score heeft 

behaald in de onderlinge wedstrijd, geldt alleen voor de eerste plaats 

f. loting 
 

Artikel 11 

Het team dat kampioen wordt verkrijgt de titel *Jeugdclubkampioen van Nederland t/m 10 

jaar* (onder toevoeging van het betreffende jaar). 
 

Artikel 12 

De organisatie stelt minimaal drie teamprijzen voor de drie hoogst geëindigde teams ter 

beschikking, alsmede individuele prijzen voor de spelers van deze teams. 
 

Artikel 13 

De organisatie stelt voldoende wedstrijdleiders aan, nodig voor een goed verloop van het 

kampioenschap.  
 

Artikel 14 

Opmerkingen, protesten, klachten, vermeende onrechten dienen schriftelijk aan de 

hoofdwedstrijdleider kenbaar gemaakt worden.  

 

Artikel 15 

Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan protest worden aangetekend bij de 

Commissie van Beroep, die bindend uitspraak doet. Elk protest dient binnen 7x24 uur 

schriftelijk te worden gezonden p/a het Bondsbureau van de KNSB onder gelijktijdige 

toezending van een kopie aan de betrokken teamleiders. 
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Deelnemende teams 
 

Nr Bond Clubcode Club    Plaats 

1 FSB 1 0130  SC Sneek   Sneek 

2 FSB 2 0125  JSC Opsterland Beetsterzwaag 

3 NOSBO1 0210  SC Groningen  Groningen 

4 NOSBO2 0212  SC Haren   Haren 

5 NOSBO3 0252  Paardensprong  Groningen 

6 SBO 1 0316  JSC Dion/VOS Hardenberg 

7 OSBO 1 0486  S.V. PSV/DoDO Putten 

8 OSBO 2 0436  Mook   Mook 

9 OSBO 3 0489  SV De Toren 1 Arnhem 

10 OSBO 4 0449  Schaakmaat  Apeldoorn 

11 OSBO 5 0441  DSG Pallas  Deventer 

12 OSBO 6 0430  Het Kasteel  Wijchen 

13 OSBO 7 0489  SV De Toren 2 Arnhem 

14 OSBO 8 0483  Cirkel   Ede 

15 SGS 1 0608  BSG 1   Bussum 

16 SGS 2 0640  Leusden   Leusden 

17 SGS 3 0645  Moira Domtoren Utrecht 

18 SGA 1 0809  Caissa   Amsterdam 

19 SGA 2 0843  VAS 1   Amsterdam 

20 SGA 3 0843  VAS 2   Amsterdam 

21 SGA 4 0807  Zukertort   Amstelveen 

22 NHSB 1 0942  ZSC-Saende  Zaandam 

23 NHSB 2 0944  SC Santpoort  Velserbroek 

24 NHSB 3 0938  Chesscool 1  Haarlem 

25 NHSB 4 0918  NSI De Eenhoorn Hoorn 

26 NHSB 5 0938  Chesscool 2  Haarlem 

27 NHSB 6 0908  Caissa Hoorn  Hoorn 

28 LeiSB 1 1109  SV Leiderdorp  Leiderdorp 

29 LeiSB 2 1118  SV Voorschoten Voorschoten 

30 LeiSB 3 1128  Op Eigen Wieken Leiden 

31 HSB 1 1240  SHTV 1   Den Haag 

32 HSB 2 1223  Promotie   Zoetermeer 

33 HSB 3 1240  SHTV 2   Den Haag 

34 RSB 1 1471  SSV Klim-Op  Capelle / Yssel 

35 RSB 2 1448  Sliedrecht  Sliedrecht 

36 RSB 3 1426  S.C. Messemaker Gouda 

37 NBSB 1 1722  D4 1    Oosterhout 

38 NBSB 2 1724  ESV    Eindhoven 

39 NBSB 3 1722  D4 2    Oosterhout 

40 LiSB 1 1921  MSV-VSM  Maastricht 

Eerdere winnaars 
 

1990 Leiderdorp 

1991 DSC Delft 

1992 De Schaakmaat 

1993 Bobby Fischer 

1994 Op Eigen Wieken 

1995 HMC Den Bosch 

1996 Op Eigen Wieken 

1997 Leiderdorp 

1998 Zukert.Amstelveen 

1999 HMC Den Bosch 

2000 Zukert.Amstelveen 

2001 HMC Den Bosch 

2002 Groningen 

2003 TSV Rochade 

2004 Leiderdorp 

2005 SO Rotterdam 

2006 Zukert.Amstelveen 

2007 Op Eigen Wieken 

2008 SV De Toren 

2009 ______________? 
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Prijsvraag NK E-teams 2009 
 

Voor al deze opgaven geldt (wit aan zet): Hoe wint wit? 

Schrijf de eerste 4 zetten van de oplossing op het inlegvel lever dit als team in,  

voor 16.30 uur bij de organisatie (in de computerruimte boven de ingang). 

Er zitten een paar best moeilijke opgaven bij, die je niet in een paar minuten oplost. 
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