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Tijdschema 
 

09.30 uur: Start aanmelding 

10.30 uur: Einde aanmelding 

10.45 uur: Opening 

11.00 uur: ronde 1 

11.50 uur: ronde 2 

12.40 uur: ronde 3 

13:30 uur: Lunchpauze 

14.00 uur: ronde 4 

14.50 uur: ronde 5 

15.40 uur: ronde 6 

16.30 uur: ronde 7 

17.30 uur: Prijsuitreiking 

______________________________________________________________________ 

 

Organisatie  
 

Schaakstad Groningen 

Jan Colly (voorzitter) 
 

Toernooidirecteur 

Ynte Visser (yntevisser@hotmail.com) 

 

Wedstrijdleiding 

Johan Zwanepol (hoofdarbiter) 

Pieter Doller 

Daan Drost 

Bastiaan van Os 

Jan van Os 

Simon Prins 

Jan Schut 

Meine Straatman 

 

Indeling / uitslagenverwerking 

Roland Kroezen 

 

Fotografie 
Harry Gielen 

 

Nevenactiviteiten 
Karen Brouwers 

Erik-Jan Hummel 

Geon Knol 

 

Algemeen, internet, programmaboekje 

Fons van Hamond (fvanhamond@hotmail.com) 

 

Willem Alexander Sportcentrum 
Sake van der Ploeg 

 

KNSB 
Eric van Breugel 

 

Toernooisite 
www.nosbo.nl/nkEteams 

 

Op de toernooidag is de organisatie 

bereikbaar op  

06-49642164 of 06-14554190 
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Stichting Schaakstad Groningen 
Secretariaat: 

Duurswoldlaan 4 

9727 DJ Groningen 

www.schaakstadgroningen.nl 

 

Groningen, 1 mei 2010 

 

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 in de 3
e
 klasse. Talentteam GrUNn is met een 

gemiddelde leeftijd van net 15 jaar het jongste KNSB-team aller 

tijden. 

 

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 2010 
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NOORDELIJKE SCHAAKBOND 

OPGERICHT 22 SEPTEMBER 1928 

AANGESLOTEN BIJ DE KNSB 

 

 

 

Beste Schakers en Schaaksters van deze Eeuw en begeleiders, 

 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar spelen jullie in Schaakstad Groningen om het 

Nederlands kampioenschap E-teams. E-teams bestaan uit spelers die allemaal in deze 

eeuw zijn geboren. Dus noem ik jullie ‘Schakers van deze eeuw’. Ik hoop dat jullie nog 

vele jaren (misschien wel tot het einde van deze eeuw) met plezier schaken en dat jullie 

steeds sterker worden. Want zeg nou eerlijk: winnen met schaken verveelt nooit.  

 Vorig jaar won ESV uit Eindhoven de titel. ESV doet nu weer mee om deze te 

verdedigen, maar het krijgt concurrentie uit alle windstreken. Uit welke hoek komt het 

grootste gevaar? Een uitslag voorspellen is natuurlijk pure koffiedikkijkerij. En er zijn 

geen toto’s en poulespelletjes uitgezet, waarop je een gokje op je favoriet kunt wagen. 

 Bij de NOSBO is er wel de stille hoop op een succes voor de (vier) thuisspelende 

teams. Uit de stad Groningen spelen mee: SV Unitas, SC Groningen en De Paarden-

sprong; deze jeugdschaakclub is nu zelfs met twee teams van de partij.  

 Ik wens alle teams en spelers een goed en sportief schaaktoernooi en waardeer de 

organisatoren van de NOSBO-jeugdcommissie, de wedstrijdleiders, de webmaster, de 

fotograaf en de verzorgers voor hun geweldige inzet. Verder hoop ik dat alle deelnemers 

veel support krijgen van hun familie, fans, vriend(inn)en en bezoekers. 

 

De organisatie van dit toernooi zou niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze 

medewerking van Stichting Schaakstad Groningen. In samenwerking hiermee hebben 

wij weer een een mooie en passende locatie kunnen vinden: het Willem Alexander 

Sportcentrum. Wij zijn er van overtuigd dat de goede in sfeer die vorig jaar in de 

voetbaltempel Euroborg het toernooi kenmerkte, jullie ook nu in dit moderne Sport-

centrum een mooie dag zal bezorgen. 

 

w.g. 

 

Jan Peek  

 

Voorzitter Noordelijke Schaakbond 

 

15 mei 2010 
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Algemene informatie 
 

De organisatie van het NK E-teams is dit jaar voor de tweede 

keer in handen van de Noordelijke Schaakbond (NOSBO) in 

samenwerking met stichting Schaakstad Groningen. Deze 

stichting is in 2008 opgericht met als voornaamste doelstel-

ling om de krachten van de bestaande Groningse schaak-

organisaties te bundelen en uit te bouwen. 

We zijn dit jaar te gast in het Willem Alexander Sport-

centrum Dit is de hoofdvestiging van het Instituut voor 

Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, en gelegen 

op de ZernikeCampus, aan de noordwestkant van de stad 

(Zernikeplein 17, 9747 AS Groningen).  

 

Deze locatie is goed bereikbaar per auto  

(afslag Paddepoel / Zernikecomplex op de 

noordelijke ringweg) of met de bus: vanaf NS-

station Groningen rijdt bus 11 (richting Zernike) in 

ongeveer 20 minuten naar de ZernikeCampus. 

Komt u met de auto dan kunt u parkeren op P4, aan 

de achterzijde van het Sportcentrum. Dit is voor 

deelnemers en bezoekers aan het toernooi gratis. 

 

 

 

 

 

Fotomoment 

Van ieder deelnemend team wordt een groepsfoto gemaakt door onze hoffotograaf 

Harry Gielen. Dat gebeurt al direct na de registratie. In in de loop van de dag worden de 

foto’s op de toernooiwebsite gepubliceerd.. 

 

Lunch 

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

De organisatie biedt de deelnemende teams een lunchpakket aan. Iedere teamleider 

krijgt bij de registratie een bon waarmee tussen 13 en 14 uur vijf lunchpaketten kunnen 

worden afgehaald. De lunch bestaat uit een paar broodjes, melk of fris en stuk fruit. 

 

Nevenactiviteiten 

Op diverse plaatsen in het gebouw wordt de deelnemers tussen de partijen door volop 

ontspanning geboden. Er is een recreatieruimte waar dvd’s worden vertoond en er zijn 

videospelletjes en een leeshoek. Elders kun je snelschaken of simultaan spelen tegen de 

Beer (de organisatie heeft hiervoor twee sterke spelers van SV Unitas weten vast te 

leggen). Ook is er de traditionele wedstrijd ‘Zo-snel-mogelijk-de-beginstelling-

opzetten’. Het wereldrecord in deze discipline staat momenteel op 12,15 seconden. 
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Prijsvraag 

Bij dit boekje vindt u ook een viertal schaak-

opgaven die de kinderen – dus niet teamleiders 

of ouders! – als team kunnen oplossen en als 

team kunnen inleveren. Dit kan tot uiterlijk 

16.00 bij de wedstrijdleiders of in de 

organisatieruimte. 

Er zitten eeen paar best moeilijke opgaven bij, 

die je niet in een paar minuten oplost. 

Voor de beste oplossingen zijn kleine prijsjes 

beschikbaar. 

 

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 twee klaslokalen (telkens 6 wedstrijden) en een sportzaal (de 

‘Danszaal’, 8 wedstrijden). 
 

Lokaal   Wedstrijden Arbiters 

A0. 01/A0. 02  1 t/m 6  Jan van Os en Pieter Doller 

A0. 09/A0. 10  7 t/m 12  Jan Schut en Daan Drost 

Danszaal   13 t/m 20  Simon Prins, Bastiaan van Os en Meine Straatman. 

 

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. 

 

Taak teamleiders en teamleidersadvies 

De teamleiders krijgen bij de registratie een button. Alleen dragers van deze button 

mogen zich tijdens de wedstrijden tussen de borden begeven. 
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 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 wedstrijdformulieren moeten volledig worden ingevuld en ondertekend bij 

de wedstrijleider ingeleverd. De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de spelers 

buiten het wedstrijdgebied. 

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

aanbod te doen of aan te nemen en zelfs een partij op te geven. Hij dient zich tot uit-

sluitend korte informatie te beperken, en alleen op basis van omstandigheden die be-

trekking 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. 

 

 
 

De kampioenen van vorig jaar: ESV uit Eindhoven 
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Toernooireglement Nederlands Kampioenschap E-teams 
 

Artikel 1 

Dit reglement geldt voor het Nederlands Jeugdclubkampioenschap voor teams 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 allemaal lid te zijn van de KNSB, dat 

wil zeggen lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNSB. 

De namen (voor- en achternaam) van de spelers en een aantal reserves alsmede de 

bordvolgorde en de naam van de teamleider/contactpersoon dienen gelijk met de inschrijving 

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 1 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 als bedoeld in artikel 3 in het team 

opgesteld worden. 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 de in 

artikel 3 gestelde opgave in aanmerking komt.  

 

Artikel 5 

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

team af te vaardigen, mits dit vóór het sluiten van de inschrijftermijn door de betrokken bond 

is aangemeld. De organiserende vereniging of bond is tevens gerechtigd een team in te 

schrijven. 

De overige teams worden toegewezen op grond van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel 

wordt door het bondsbureau aan het begin van het seizoen vastgesteld aan de hand van het 

gemiddelde aantal deelnemende teams in de regionale voorronden 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 deelnemend team een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte 

jaarlijks wordt vastgesteld. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving overgemaakt te zijn op een 

door de KNSB aan te wijzen bankrekening onder vermelding van "inschrijfgeld KNSB-

jeugdclubkampioenschap E" en de naam van de vereniging waarvoor betaald wordt. 

 



NK E-TEAMS 2010 9 

Artikel 7 

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

Indeling in de eerste ronde(n) 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 minuten per speler per partij. Noteren is niet verplicht. 

 

Artikel 9 

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

krijgen beide 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 dan krijgen zij elk één 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) (dit geldt alleen voor de 

eerste plaats); 

e. het team dat aan de eerste 3, respectievelijk 2 en 1 bord(en) de beste score heeft behaald in 

de onderlinge wedstrijd (dit 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, klachten en protesten dienen schriftelijk aan de hoofdwedstrijdleider kenbaar 

gemaakt te worden.  

 

Artikel 15 

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

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

schriftelijk te worden gezonden aan het Bondsbureau van de KNSB onder gelijktijdige 

toezending van een kopie aan de betrokken teamleiders. 
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Deelnemende teams 
 

Nr Bond Vereniging  Plaats 

 

  1 FSB 1 SC Sneek   Sneek 

  2 FSB 2 SC Opsterland  Beetsterzwaag 

  3 Nosbo 1 De Paardesprong 1 Groningen 

  4 Nosbo 2 SV Unitas  Groningen 

  5 Nosbo 3 De Paardesprong 2 Groningen 

  6 Nosbo 4 SC Groningen  Groningen 

  7 SBO 1 SV Minerva  Hengelo 

  8 OSBO 1 Schaakmaat 1  Apeldoorn 

  9 OSBO 2 SV De Toren 1 Arnhem 

10 OSBO 3 Schaakmaat 2  Apeldoorn 

11 OSBO 4 Mook   Mook 

12 OSBO 5 SV De Toren 2 Arnhem 

13 OSBO 6 DSG Pallas  Deventer 

14 OSBO 7 Cirkel   Ede 

15 SGS 1 Moira-Domtoren Utrecht 

16 SGS 2 Baarnse SV  Baarn 

17 SGS 3 SV Leusden  Leusden 

18 SGA 1 Zukertort   Amstelveen 

19 SGA 2 SV Almere  Almere 

20 SGA 3 VAS    Amsterdam 

21 SGA 4 Mercator   Amsterdam 

22 NHSB 1 SC Santpoort 1 Velserbroek 

23 NHSB 2 SC Santpoort 2 Velserbroek 

24 NHSB 3 HWP Haarlem  Haarlem 

25 NHSB 4 Chesscool  Haarlem 

26 NHSB 5 Caissa Hoorn  Hoorn 

27 NHSB 6 SV Krommenie Krommenie 

28 NHSB 7 ZSC-Saende  Zaandam 

29 LeiSB 1 SV Leiderdorp  Leiderdorp 

30 LeiSB 2 SV Voorschoten Voorschoten 

31 LeiSB 3 Op Eigen Wieken Leiden 

32 HSB 1 SV Promotie  Zoetermeer 

33 HSB 2 SHTV   Den Haag 

34 RSB 1 SSV Klim-Op  Capelle a/d IJssel 

35 RSB 2 JSV Kralingen  Rotterdam 

36 RSB 3 Sliedrecht  Sliedrecht 

37 NBSB 1 ESV    Eindhoven 

38 NBSB 2 HMC   Den Bosch 

39 LiSB 1 SV Leudal  Haelen 

40 LiSB 2 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 ESV (Eindhoven) 

2010 ______________? 
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Scoretabel 

 

Speler    Ronde: 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

Res.                 

Bordpunten                 

Totaal bordpunten                 

Totaal matchpunten                 

 

 

 

 
 

Een van de deelnemende teams van vorig jaar: SC Haren 
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Prijsvraag NK E-teams 2010 
 

Omdat jullie vandaag in 4-tallen spelen hebben wij een Prijsvraag van 4 gemaakt. 

Voor al deze 4 opgaven geldt: Wit begint en wint in 4 zetten (bij de eerste drie is het 

mat, bij de 4
e
 wint wit grof materiaal). Schrijf de 4 zetten van de oplossing op het losse 

antwoordvel en lever dit als 4-tal in bij iemand van de organisatie, uiterlijk om 4 uur. 

Er zitten een paar best moeilijke opgaven bij, die je niet in 4 seconden oplost. 
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