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SBO JEUGDCOMMISSIE 
 
In het seizoen 2017-2018 bestaat de SBO Jeugdcommissie uit de volgende personen: 
 

Algehele leiding, 
secretaris 

Arno van Akkeren 
  

SV Lonneker 
06 – 25348366  
jeugdleider@sboschaak.net 
 

Kampioenschappen Ewout Kanger 
  

JSV Minerva 
06 – 46316240  
jeugdrating@sboschaak.net 
  

Schoolschaak Mariska de Mie SG Max Euwe 
06 – 55084235   
schoolschaak@sboschaak.net 
  

Grand Prix Jeugd Bernard van Lenthe 
  

SV Hardenberg 
06 – 30463630   
jeugdgp@sboschaak.net 

   
Jeugdratingverwerking Hans Gelten 

  
SV Mat-Ador                                 
06 – 10823289 
jeugdgp@sboschaak.net 

   

Jeugdclubcompetitie    Marcel Krosenbrink 
 

WSG 
0543 – 514 410, 
marcelkrosenbrink@hetnet.nl 
 

Huttontoernooi    Yannic Husers 
 

SV Almelo 
06 – 37233091 
y.husers@hotmail.com 
 

 

Buiten de jeugdcommissie helpen de volgende personen mee:  
 

Diplomaconsulaat    Marc Schippers 
  

SV Raalte 
0572 – 851156 
jeugddiploma@sboschaak.net 
  

 

 

De redactie van de jeugdgids is in handen van 
Arno van Akkeren (jeugdgids@sboschaak.net) 

  

mailto:jeugdgp@sboschaak.net
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SBO COMMISSIE VAN BEROEP COMPETITIEGESCHILLEN 
 
Contactpersoon P.H.A.J. Goud  (SV Park Stokhorst)   053 – 433 77 31  p.goud@kpnmail.nl  

Leden H. van den Berg  (ENO) 
K. Kranenburg  (HSC-Stork) 
J.W.A. van der Laar  (WSG) 
G.J. de Lange  (HEC) 
A.M. Veltman  (SG Max Euwe) 

  

 

STICHTINGEN 
 

Stichting Caïssa 
 

Secretaris: 
Paul Formanoij 
 

06-18815680 
pformanoij@gmail.com 

   
 

INTERNET 
www.schaken.nl (vernieuwde site van de KNSB) 

www.schaakbond.nl (dé plek van de KNSB) 

www.sboschaak.net (kopij kan gestuurd worden naar webteam@sboschaak.net) 

www.maxeuwe.nl (hét schaakcentrum met o.a. bibliotheek, museum, schaken tegen computers) 

www.stappenmethode.nl (informatie over de veelgebruikte lesmethode Brunia/van Wijgerden) 

www.playchess.com (de website voor KNSB-internetschaakcompetities) 

www.shredderchess.com (oa. dag- en weekpuzzels oplossen, schaken tegen de computer) 

www.schaakengo.nl (de officiële leverancier van de KNSB) 

www.onjk.nl (alles wat je wilt weten over de schaakweek in augustus) 

www.schaakwoorden.nl (schaakwoordenboek) 

www.schaakenspel.nl (alles wat je nodig hebt om te kunnen schaken) 

www.schaakshop.nl (schaakborden en stukken in alle soorten en maten)  

www.schaaksite.nl (voor en door schakers, onafhankelijk, niet commercieel) 

www.raindropchessmedia.com (hier kan je raindropchess leren en spelen) 
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JEUGDKALENDER 2017-2018 
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 zaterdag 2 Lonneker PjK snel 

zaterdag 9 KNSB JCC 4e speeldag (ACD), Den Bosch 
woensdag 27 SBO PK C, eerste speeldag 
donderdag 28 SBO PK C, tweede speeldag 

 vrijdag 29 SBO PK D, eerste speeldag 
 zaterdag 30 SBO PK D, tweede speeldag 
 

J
a
n
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2
0
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8
 vrijdag 12 NK VO schoolteams, finaledag 

zaterdag 13 Jeugd-GP ENO, Nijverdal 
zaterdag 20 Jeugd-GP HZP, Ommen 
zaterdag 27 SBO PK E 
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 zaterdag 10 SBO JCC-E 
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 donderdag 1 Jeugd Grand Slam / PK AB, Wierden, eerste speeldag 

vrijdag 2 Jeugd Grand Slam / PK AB, Wierden, tweede speeldag 
zaterdag 3 SBO pupillendag 
zaterdag 10 Jeugd GP, Almelo 

 zaterdag 17 SBO schoolschaak 
 zaterdag 24 Jeugd-GP Winterswijk 
 vrijdag 30 NjK E Waalwijk, eerste speeldag 
 zaterdag 31 NjK E Waalwijk, tweede speeldag 
    

A
p

ri
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8
 woensdag 4 Voorronden NK schoolteams BO middenbouw 

zaterdag 7 Voorronden NK schoolteams BO middenbouw 

zaterdag 7 Jeugd-GP Mat-Ador, Wierden 

zondag 8 Voorronden NK schoolteams BO middenbouw 

zaterdag 14 Jeugd GP Hardenberg 

zondag 22 Minerva Bughouse 

zondag 29 Start NK A-, B-, C-jeugd (t/m 5 mei) 
 

M
e

i 

2
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8
 zaterdag 5 Einde NK A-, B-, C-jeugd (vanaf 29 april) 

donderdag 10 Start NK D-jeugd (t/m 12 mei) 
zaterdag 12 Einde NK D-jeugd (vanaf 10 mei) 
zaterdag 26 NjK E teams 

 zaterdag 26 KNSB JCC 1e klasse A (centrale promotie wedstrijd) 
 

J
u

n
i 
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8
 zaterdag 2 NK scholen BO algemeen 1e speeldag, Nijmegen 

woensdag 6 SBO JLV, Wierden 
zaterdag 9  NK scholen BO algemeen 2e speeldag, Nijmegen 
zondag 10 SBO jeugd-GP (slotronde, samen met senioren) 
zaterdag 16 NK scholen BO middenbouw, Nijmegen 
zaterdag 23 Nationale pupillendag, Meppel 
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SELECTIE UIT DE SBO-KALENDER 2017-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNSB INTERNET-JEUGDSCHAAKEVENEMENTEN 
 
Er zijn een tweetal bijzondere “series” in het jeugdschaken die door de KNSB worden 
georganiseerd en via internet (Playchess) worden gespeeld. Deze zijn niet in de jeugdkalender 
opgenomen maar willen we niet onvermeld laten. 
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jGP 2 20 december 

jGP 3 17 januari  2
0
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jGP 4 21 februari  
jGP 5 21 maart 
jGP 6 18 april  
jGP 7 16 mei 
jGP 8 20 juni 

 

NK scholen VO 2017 / 2018 
(Playchess toernooi voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Kan individueel en 
schoolteamverband worden gespeeld. 
Finale is in teamverband.) 

   
   
finale vrijdag 12 januari 
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 27 januari 1

e
 ronde 

10 februari 2
e
 en 3

e
 ronde 

3 maart 4
e
 en 5

e
 ronde 

24 maart 6
e
 en 7

e
 ronde 

 

 1
e
 ronde 16 september 

2
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 2
e
 ronde  7 oktober 

KNSB competitie /  
SBO promotieklasse 
(teamwedstrijden in de 
seniorencompetities) 

3
e
 ronde 4 november 

4
e
 ronde 25 november 

5
e
 ronde 16 december 

6
e
 ronde 3 februari    2
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7
e
 ronde 10 maart 

8
e
 ronde 7 april 

9
e
 ronde 21 april 
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JEUGDSCHAAKLEIDERS EN –TRAINERS 
 
Verklaring van de codes 
Diploma’s uitgegeven 

vóór 1998 

Diploma’s uitgegeven vanaf 

1998 

Diploma’s uitgegeven vanaf 

2008 

trainer 38: schaakinstructeur B 

trainer 39: schaakinstructeur A 

trainer 40: schaakleraar 3e fase 

trainer 41: schaakleraar 2e fase 

trainer 42: schaakleraar 1e fase 

trainer 43: schaakleraar oude stijl 

trainer 32: schaaktrainer C 

trainer 34: schaaktrainer B 

trainer 36: schaaktrainer A 

trainer 37: jeugdschaakleider 

 

 

trainer 52:  schaaktrainer 4 

trainer 51:  schaaktrainer 3 

trainer 50:  schaaktrainer 2 

trainer 37:  schaaktrainer 1 

 

 

 
Trainer 32 
R.C.H. Bertholee Hengelo 06 – 44636686 robertho@zonnet.nl 

F.M. Kroeze Hengelo 074 – 2508878 f.m.kroeze@home.nl 

  
Trainer 51 
A.J.H.D. van Akkeren Oss 06 – 25348366 a.j.h.d.vanakkeren@gmail.com 

F.W. van Assendelft Zoetermeer 06 – 55485836 florisvana@gmail.com 

R. Bos Enschede 06 – 22440404 robingeorgebos@hotmail.com 

P. ten Vergert Groningen 06 – 22345756 paultenvergert@hotmail.com 

 
Trainer 50 
T. Engberink Enschede 06 – 13699500  t_engberink@hotmail.com 

G.H.G. Gerritsen Enschede 06 – 51146049 gerritsengijs@hotmail.com 

T. Hummel Hengelo 074 – 2911988 hummel.thomas@home.nl 

L. van Schooten Wierden 0546 – 578288  larsvanschooten@concepts.nl 

V. Vleeming Haaksbergen 06 – 46391011 vvleeming@hotmail.nl 

 
Trainer 36 
T.W.J. Aalbers Haaksbergen 053 – 5724281 taalbers@hotmail.com 

E.A. Akkersdijk Enschede 06 – 33726673 megafrikkie@hotmail.com 

J.W. Brinks Vriezenveen 06 – 46243545 janwillem@saabserviceommen.nl 

F.D. Elgersma Hengelo 06 – 22204264 fetze_d_elgersma@hotmail.com 

J. Groenewolt Enschede 06 – 52673333 jessica@groenewolt.nl 

J. Hummel Hengelo 074 – 2911988 hummel.jan@home.nl 

J. de Jong Enschede 06 – 30903975 jasperov@gmail.com 

J.G. Leerentveld Hengelo 06 – 42769519 john@leerentveld.eu 

E. Mijnheer Borne 074 – 2670838 erik.mijnheer@hotmail.com 

J.A. Plasman Enschede 053 – 4338640 schrijf.hans@ziggo.nl 

J. Snuverink Enschede 06 – 22605267 jsnuverink@yahoo.com 

A.M. Veltman De Meern 06 – 50217360 a.m.veltman@gmail.com 
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Trainer 37 
D. van Beek Holten 0548 – 362 112 dinantvanbeek@concepts.nl 

M. Benninga Hardenberg 0523 – 724514 aulibenninga@hotmail.com 

T. Berghuis Borne 074 – 2673884 thomberg99@gmail.com 

J. Brinks Almelo 0546 – 860056 jordybr94@gmail.com 

M. Dirksen Hilversum 035 – 6244322 marieke.dirksen@chello.nl 

R.J. Eijkelkamp Hengelo 074 – 8502148 regobert.eijkelkamp@gmail.com 

B. Faber Hellendoorn 0548 – 655588 bfaber2@xs4all.nl 

H.M. Gaasbeek Ommen 0529 – 454 292 info@henkgaasbeekfotografie.nl 

W. de Haas Enschede 06 – 44050831 wdehaas85@gmail.com 

R.G.H. Hegeman Nijverdal 0548 – 611582 robbyhegeman@hotmail.com 

R.J.A. Hesselink Hardenberg 0523 – 272484 rhesselink@gmail.com 

Y.G.M. Husers Almelo 06 – 37233091 y.husers@hotmail.com 

E.M. de Jonge Almelo 06 – 34446251 

penningmeester@schaakclub-

hoogeveen.nl 

E.B. Jostmeijer Alkmaar 06 – 12172217 e.jostmeijer@kpnmail.nl 

T. Kanger Hengelo 074 – 2780172 thomask01@hotmail.nl 

W.E. Kanger Hengelo 06 – 46316240 e.kanger@home.nl 

K.B. Klapwijk Radewijk 0523 – 262968 bram_klapwijk@hotmail.com 

M. Lamers Nijverdal 06 – 23677614 marcolamers@hotmail.com 

M. de Lange Haaksbergen 053 – 5741930 mdelange71@kpnmail.nl 

W.T.P. Lardinois Hengelo 074 – 2504999 wouter_lardinois@hotmail.com 

B.J. van Lenthe Hardenberg 0523 – 267806 penningmeester@sboschaak.net 

G.W. van Lenthe Hardenberg 0523 – 267806 gerwinvanlenthe@hotmail.com 

M. Monsma Hengelo 074 – 2424737 kloosterlaan65@hotmail.com 

H. Pees Wierden 0546 – 432202 h_a_n_s@hotmail.co.uk 

J.A. Piest Hengelo 06 – 10489761 japiest@online.nl 

M. Punter Ommen 0529 – 452400 empunter@yahoo.com 

D.J.L. Rameaux Almelo 0546 – 827742 d.rameaux@outlook.com 

M. Schippers Raalte 0572 – 851156 marcschippers@home.nl 

K. Sekandar Utrecht 06 – 16215703 kambiz-master@hotmail.com 

E. Spanjers Ommen 06 – 20149480 edgarspanjers@ziggo.nl 

W. Stegeman Rekken 0545 – 431303 w.stegeman@chello.nl 

K. Tempelman Enschede 06 – 36386194 ktempelman@hotmail.com 

J. Tettelaar Enschede 053 – 4769235 tettelaar@home.nl 

P.W.M. Vije Haaksbergen 053 – 5728612 mavije@hetnet.nl 

M. Wennink Enschede 06 – 15372116 mwennink1986@hotmail.com 

G. Zeeman Almelo 06 – 81934685 goswinzeeman@gmail.com 

 
Trainer 38 
B.M. Poelstra Tubbergen 0546 – 622499 bmpoelstra@gmail.com 

W. Terpstra Sittard 06 – 23557542 w.terpstra1944@gmail.com 

 
Trainer 39 
D.N. Boogaard Winterswijk 0543 – 514306 ydadick@planet.nl 

 
Trainer 40 
G.A.M.  Slotman Enschede 053 – 4333074  

A. Vasse Ruurlo 053 – 4336011 albertvasse@outlook.com 

 
Trainer 42 
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G.A.A.J. Alberink Hengelo 074 – 2425659 alberink.1@home.nl 

H. van den Berg Nijverdal 0548 – 610670 intern@enoschaak.nl 

R. Berkepeis Hengelo 06 – 12803246 roelof@imoma.eu 

C.M. Bril Raalte 0572 – 360095 k.bril@dimence.nl 

J. van Burken Wierden 0546 – 579971 vanburkenh@gmail.com 

E. Hendriks Enschede 053 – 4314145 e.hendriks28@kpnplanet.nl 

A.M. ter Horst Hengelo 074 – 2505533 anton.ter.horst@wxs.nl 

P.B. Meijboom Raalte  petermeijboom@hotmail.com 

T.G. Officier Amersfoort 033 – 8886405 tomengeertjen@casema.nl 

A.H. Polman Hengelo 074 – 2423001 ahpolman@hetnet.nl 

S.G. Soeten Sibculo 0523 – 241449 sierd@soeten.eu 

F. Vaartjes Enschede 053 – 4282346 fvaartjes@home.nl 
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ARBITERS 
 

De arbitersopleidingen van de KNSB bestaan uit twee gedeelten: 

 De scheidsrechteropleidingen. 

 De opleidingen indelingsdeskundige. 
 
De KNSB heeft de opzet van de arbitersopleidingen recentelijk gewijzigd. De indeling van 
scheidsrechters is gewijzigd van A t/m C naar 1 t/m 5. Hierbij is A gelijkwaardig aan 2, B aan 3 en 
C aan 5. De indeling van indelingsdeskundigen is gewijzigd van A en B naar 1 t/m 3. Hierbij is A 
gelijkwaardig aan 2 en B aan 3.  
 
 
Internationaal Arbiter 
P.H.A.J.Goud Enschede 06 – 38154804 p.goud@kpnmail.nl 

G.J. de Lange Haaksbergen 06 – 13293942 gerlang@kpnmail.nl 

A.Vasse Ruurlo 053 – 4336011 albertvasse@outlook.com 

 
Indelingsdeskundige 3 + Scheidsrechter 5 
H. van den Berg Nijverdal 0548 – 610670 intern@enoschaak.nl 

J.W.A. van de Laar Winterswijk 06 – 13836033 hanvandelaar24@upcmail.nl 

J.G. Leerentveld Hengelo 074 – 8809310 john@leerentveld.eu 

 
Indelingsdeskundige 2 + Scheidsrechter 5 
A.J.H.D. van Akkeren Oss 06 – 25348366 a.j.h.d.vanakkeren@gmail.com 

 
Indelingsdeskundige 2 + Scheidsrechter 3 
G.A.A.J. Alberink Hengelo 074 – 2425659 alberink.1@home.nl 

M.H.M. Borggreve Hengelo 06 – 17018700  

T.J. Heeregrave Enschede 053 – 4614675 theo.heeregrave@gmail.com 

Y. Hortensius Enschede 053 – 4330367 hanyshor@home.nl 

J. Hummel Hengelo 074 – 2911988 hummel.jan@home.nl 

T. Hummel Hengelo 074 – 2911988 hummel.thomas@home.nl 

W.E. Kanger Hengelo 06 – 46316240 e.kanger@home.nl 

H. Keizer Nijverdal 0548 – 615451 herman.keizer@wxs.nl 

J. Muller Hengelo 074 – 2918455 jos_muller100@hotmail.com 

W. Terpstra Sittard 06 – 23557542 w.terpstra1944@gmail.com 

 
Indelingsdeskundige 3 + Scheidsrechter 2 
E. Mijnheer Borne 06 – 50618123 erik.mijnheer@hotmail.com 

 
Indelingsdeskundige 2 + Scheidsrechter 2 
G.W. Brinkhuis Nijverdal 0548 – 616420 wabrinkhuis@hetnet.nl 

J.W. Brinks Vriezenveen 06 – 46243545 janwillem@saabserviceommen.nl 

J.F. Keus Vriezenveen 0546 – 564306 keusjf@gmail.com 

D.A. van der Knaap Holten 0548 – 363742 

 K. Kranenburg Hengelo 074 – 2770623 kkranenb@live.nl 

J.A. Plasman Enschede 053 – 4338640 schrijf.hans@ziggo.nl 

B.J.A. Reinink Enschede 053 – 4613372 benreinink@kpnmail.nl 

G.A.M.  Slotman Enschede 053 – 4333074  

B.H.M. Steffens Almelo 0546 – 865488 bennie.steffens@gmail.com 
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Indelingsdeskundige 2 + Scheidsrechter 1 
W.T.P. Lardinois Hengelo 074 – 2504999 wouter_lardinois@hotmail.com 

 
Scheidsrechter 2 
G.H. Bielderman Deventer 06 – 12093139 guybielderman@hotmail.com 

H. Draaisma Deventer 0570 – 514810 draai366@planet.nl 

R.G. Edens Enschede 053 – 4318253 r.g.edens@saxion.nl 

E.B. Jostmeijer Alkmaar 06 – 12172217 e.jostmeijer@kpnmail.nl 

J. Muntendam Enschede 06 – 22223942 john@muntendam.net 

A.M. Veltman De Meern 06 – 50217360 a.m.veltman@gmail.com 

P. ten Vergert Groningen 06 – 22345756 paultenvergert@hotmail.com 

M.A. Vinke Coevorden 0524 – 517603 maartenvinke123@hotmail.com 

 
Scheidsrechter 1 
W.E. Bos Almelo 0546 – 752165 evert.bos@hotmail.nl 

A.L.H. Campmans Borne 06 – 34191855 j.l.h.campmans@student.utwente.nl 

L.G. Compagnie Hengelo 06 – 42811246 l.g.compagnie@kpnmail.com 
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VERENIGINGEN 
(achter de bij de KNSB geregistreerde verenigingsnaam vindt u tussen haakjes de 
verenigingscode zoals die door de KNSB wordt gehanteerd) 
 
Bij de SBO aangesloten schaakverenigingen met teams in de jeugdclubcompetitie 
 
SV Almelo (30001) 
Jeugdleider So Ching Liu 
 06-28649051, s.c.liu@alumnus.utwente.nl 
Internetadres www.schaakverenigingalmelo.nl 
Speellokaal Wijkcentrum De Schelf, Binnenhof 51-53, 7608 KH Almelo 
 0546 – 860 778 
Jeugdspeelavond vrijdag 
Teams KNSB: D 
 SBO: A – C – D 
 
Routebeschrijving 

 Komend vanaf de A35: neem afslag 30  (Almelo zuid) en voeg in op de H.R. Holstlaan. 
3e stoplicht linksaf Weezebeeksingel op, later overgaand in Schuilenburgsingel en weer later 
in Bleskolksingel. In stoplichten met kruising Van Rechteren Limpurgsingel rechtdoor Stins 
oprijden. Na ongeveer 600 m grote kruising. Het wijkcentrum is direct aan overkant van de 
kruising aan uw linkerhand. Parkeren kan (ook) bij naastgelegen winkelcentrum. 

 Komend uit richting Vriezenveen (N36): afslag Almelo Noord/Ootmarsum. Einde afslag linksaf 
en weg met scherpe bocht naar rechts volgen. Oosterweilandweg gaat over in Rechteren 
Limpurgsingel. Afslag Schelfhorst nemen (linksaf). Na ongeveer 600 m grote kruising. Het 
wijkcentrum is direct aan overkant van de kruising aan uw linkerhand. Parkeren kan (ook) bij 
naastgelegen winkelcentrum. 

 Komend uit richting Borne (N743): Van Rechteren Limpurgsingel volgen en afslag Schelfhorst 
nemen (rechtsaf). Na ongeveer 600 m grote kruising. Het wijkcentrum is direct aan overkant 
van de kruising aan uw linkerhand. Parkeren kan (ook) bij naastgelegen winkelcentrum. 

 
SV Haaksbergen Eibergen Combinatie (H.E.C.) (30040) 
Jeugdleider Thijs Aalbers         
 053 – 572 42 81, taalbers@hotmail.com 
Internetadres www.svhec.nl 
Speellokaal Rode Kruis, Adriaan Brouwerstraat 10, 7482 ZK Haaksbergen    
Jeugdspeelavond maandagavond 
Teams SBO: A – D       
  
 
 
SV Mat-Ador (30035) 
Jeugdleider Lars van Schooten 
 06-39350214, larsvanschooten@concepts.nl 
Internetadres www.mat-ador.nl 
Speellokaal De Kapel, Dahliastraat 4, 7641 VZ Wierden 
 0546 – 572 937 
Jeugdspeelavond vrijdag 
Teams SBO: D 
 
 
Routebeschrijving 

 Vanaf Almelo: bij de eerste stoplichten na het Twentekanaal rechts. Verder zie onder. 

 Vanaf Rijssen/Nijverdal: vanaf rondweg Wierden afslag Wierden-Oost. Vervolgens 2e straat 
rechts (Akeleistraat). Na ca. 150 m, kruising bij Albert Heijn, links: Dahliastraat. Na 50 m links: 
Hervormde Kapel, benedenzaal. 

 

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=1JvrJfLTpyJzl7xZ-nxpFGEG9ooRxbbj82TpYFYAgYfiBEB6IPTTCA..&URL=http%3a%2f%2fconcepts.nl%2f
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SG Max Euwe (30010)  
Jeugdleider Jasper de Jong 
 06-30903975, jasperov@gmail.com 
Internetadres www.sgmaxeuwe.nl 
Speellokaal Het Ni’je Terphoes, Noordhollandstraat 4,  
 7543 WB  Enschede,  053 – 4801200 
Jeugdspeelavond dinsdag 
Teams SBO: D 
Routebeschrijving 

 Vanaf het NS-station: bij kruispunt rechtsaf, het spoor over,                                
Deldensestraat.Na ca. 300 m het groene gebouw links. 

 Komend vanaf de A1 uit de richting Almelo/Deventer of Enschede: afrit 29 (Borne West). 
Eerste straat rechts (Azelosestraat). Eerste straat weer rechts (Twickelerblokweg), tweede 
straat links (Seringenstraat, einde weg links (is bocht) wordt dan Deldensestraat), eerste 
groene gebouw is De Spil. 

 Komend vanaf de A1 uit de richting Oldenzaal: afrit 30 (Borne). Tweede verkeerslicht links, bij 
voorrangskruising linksaf is Deldensestraat na ca 300 meter groene gebouw links. 

 
 
JSV Minerva (30021) 
Extern  Timco Visser 
competitieleider donderdag@minerva.schakendhengelo.nl;   
 competitie@minerva.schakendhengelo.nl 
Internetadres www.schakendhengelo.nl 
Speellokaal donderdag: Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62,  
 7558 CP  Hengelo, 074 – 278 01 81 
 vrijdag: Buurthuis ’t Lansink, Twijnstraat 6,  
 7553 BS  Hengelo, 074 – 291 42 08 
Jeugdspeelavond donderdag en vrijdag 
Teams KNSB: A – C – D 

 SBO: A – C1 – C2 – D1 – D2 
 
Routebeschrijving ‘t Lansink: 

 Auto: Op de A35, knooppunt Buren richting Enschede, neemt u afslag 27 (Industrieterrein 
Twentekanaal). In de stoplichten linksaf richting Hengelo (Haaksbergerstraat). In de 
stoplichten ná de brug over het Twentekanaal rechtdoor (Oelerweg).  Na de vierkante flats 
neemt u de tweede weg rechts (Woolderbeekweg). Bij de vijver gaat u linksom (Vijverlaan) en 
op de eerstvolgende kruising rechts (nog steeds Vijverlaan). De eerste straat links is de 
Twijnstraat.  

 Trein: het Buurthuis ligt op loopafstand van het NS-Station. Neem de achteruitgang 
(Industrieplein) van station. Schuinrechts over de parkeerplaats ziet u stoplichten. Steek hier 
de weg over en volg de Industriestraat. Ga door tot u aan de rechterkant de Aldi ziet. Sla hier 
rechtsaf de Meijersweg in. Steek de Lansinkweg over en ga de Spinnersweg in. De tweede 
weg links is de Twijnstraat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=oe_sWAcubKq5W5pZw7B5sch9X25kbxeuzMOkWx1B0zXiBEB6IPTTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sgmaxeuwe.nl%2f
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=N-UvcsaIPBTGvzbOmrpU_YXvA-6vxBGQ4DNaClFgVkPiBEB6IPTTCA..&URL=mailto%3adonderdag%40minerva.schakendhengelo.nl
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SV Rijssen (30025) 
Jeugdleider  Martijn van den Belt 

Telefoon: 06 – 11810814, jeugdleider@schaakclubrijssen.nl 
Internetadres www.schaakclubrijssen.nl 
Speellokaal Parochieel Centrum, Rozengaarde 59, 7461 DA  Rijssen 
 0548 – 517 267 
Jeugdspeelavond donderdag 
Teams SBO: A 
Routebeschrijving  
Komende vanaf het NS-station richting centrum op het Schild links langs de fontein de 
Julianastraat in. Aan het eind van de weg rechts (achter de Schildkerk, naast kapper Joop). 
Parkeren kan op het terrein van de Rozengaarde (ingang De Hagen), aan De Hagen en op de 
parkeerplaats aan de Rozengaarde (zijde Schildkerk). 
 
Winterswijks Schaak Genootschap (WSG) (30030)  
Jeugdleider Marcel Krosenbrink 
 0543 – 514 410, marcelkrosenbrink@hetnet.nl 
Internetadres www.wsg-schaak.nl 
Speellokaal Budocentrum, De Huininkmaat 1A, 7101 HX  Winterswijk  
Jeugdspeelavond vrijdag 
Teams SBO: A – C – D 
Routebeschrijving 
Vanuit Groenlo bij elke rotonde "rechtdoor" uiteindelijk voor kerktoren linksaf (Laan van Hilbelink).  
Dan tweede rechts (Eelinkstraat). Na een bruggetje links het pad in. 
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Bij de SBO aangesloten schaakverenigingen met actieve jeugdafdeling zonder teams in de 
jeugdclubcompetitie 
 
SV Eerste Deldense Schaakclub (E.D.S.) (30008) 
Jeugdleider Evert Bartelink 
 074 – 376 42 88, e.bartelink@xs4all.nl 
Internetadres www.edsschaak.nl 
Speellokaal Kantine DHV Minkjan, De Mors 5, 7491 DZ Delden  
 
SV Ernst Nut en Ontspanning (E.N.O.) (30011) 
Jeugdleider Niels Voortman 
 0548 – 655984, jeugdleider@enoschaak.nl 
Internetadres www.enoschaak.nl 
Speellokaal Wijkgebouw De Brake, Schipbeekstraat 1, 7442 AX Nijverdal 
 
SV Hardenberg (30016) 
Jeugdleider Bernard van Lenthe 
   06 – 30463630, bernard_van_lenthe@hotmail.com 
Internetadres www.sv-hardenberg.nl 
Speellokaal De Pothof, M.A.de Ruiterstraat 2, 7772 ZD Hardenberg 
Jeugdspeelavond Dinsdag 
 
 
SV Lonneker (30037) 
Jeugdleider Tom Engberink 

06-13699500, t_engberink@hotmail.com 
Internetadres www.svlonneker.nl 
Speellokaal IJsclub Lonneker, Spölminkkamp 45, 7524 DV Lonneker 
 Jeugdspeelavond vrijdag 
 
SC Raalte (30024)  
Jeugdleider Sjaak Mocking 
 j.mocking1948@gmail.com 
Internetadres www.schaakclubraalte.nl 
Speellokaal Pannenkoekenhuis Laurel’s, Varkensmarkt 7, 8102 EG  Raalte 
 
SC ‘t Zwarte Paard (30033) 
Jeugdleider Michel Punter 
 0529 – 450 071; michelpunter13@yahoo.com 
Internetadres www.hetzwartepaard.nl 
Speellokaal Hervormd Centrum, Prinses Julianastaat 8, 7731 GH  Ommen 
Jeugdspeelavond donderdag 
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Bij de SBO aangesloten schaakverenigingen zonder momenteel actieve jeugdafdeling 
 
SV Borne (30003) 
Secretaris Frans Veltkamp 
 074-2773998, secretaris@schaakverenigingborne.nl 
Internetadres www.schaakverenigingborne.nl 
Speellokaal Wijkgebouw De Spil, Deldensestraat 84, 7621 EK Borne 
 
SV Drienerlo (30007) / SV Drienerlo In de Nahand (30042) 
Secretaris Anjo Anjewierden 
 06 – 185 45 462, www.schaken.utwente.nl 
Speellokaal Bastille UT, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede 
 
SV Holten (30017) 
Voorzitter D. van Beek 
 0548 – 362 112, dinantvanbeek@concepts.nl 
Internetadres www.sv-holten.nl 
Speellokaal Sportpark Meermanskamp, Valkenweg 4, 7451 HW Holten 
 
SV HSC-Stork (30039) (Jeugdschakers kunnen terecht bij JSV Minerva) 
Voorzitter Paul Hoogendoorn 
 074 – 277 71 21, pj.hoogendoorn@planet.nl 
Internetadres www.schakendhengelo.nl 
Speellokaal Denksportcentrum Hengelo, Cesar Franckstraat 36 D, 7557 EG  Hengelo 
 www.dsc-hengelo.nl 
 
SV Park Stokhorst (30034) 
Secretaris Peter Goud 
 06 – 3815 4804, p.goud@kpnmail.nl 
Internetadres www.svparkstokhorst.nl 
Speellokaal ’t Volbert, Anemoonstraat 20, 7531 DC Enschede 
 
SV Vriezenveen/MOT Combinatie (Vrimot) (30027) 
Voorzitter J. van Vliet 
 0546 – 852 805, janvanvliet46@gmail.com 
Internetadres www.vrimot.nl 
Speellokaal Kantine vv DETO, Schout Doddestraat 48, 7671 GT Vriezenveen 
 
SC Vroomshoop (30028) 
Voorzitter Joop Vos 
 06 – 1185 7430, joop_vos@live.nl 
Internetadres www.svvroomshoop.nl 
Speellokaal Wijkcentrum Flierpark, Bijvank 18, 7681 ZC  Vroomshoop 
  

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=gpR5eP3Q1QZ3mHv0u_5LQmTEL6fgIExr3SjbrgL5WCTiBEB6IPTTCA..&URL=mailto%3ap.goud%40kpnmail.nl
mailto:janvanvliet@home.nl?subject=Webmail
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JEUGDCLUBCOMPETITIE 

 

Verklaring van de gebruikte afkortingen. 
 knsb: knsb-rating augustus 2017 (* voor rating betekent knsb-jgd) 
 knsb-jgd: knsb-jeugdrating augustus 2017 
 geb: geboortejaar 
 
REGLEMENT JEUGDCLUBCOMPETITIE A-, C-, D- en E-Jeugd 
 
Artikel 1 
Dit reglement is van toepassing op de jeugdclubcompetitie voor teams van de Schaakbond Overijssel 
(SBO). Overal waar in dit reglement "hij", "hem" of "zijn" gebruikt wordt kan ook "zij" of "haar" gelezen 
worden. 
 
Artikel 2 
De algemene leiding berust bij de jeugdcommissie van de Schaakbond Overijssel, die een van haar leden 
aanwijst als competitieleider. 
 
Artikel 3 
3.1 De wedstrijden moeten worden gespeeld op de data vermeld in het van tevoren verstrekte rooster.  
3.2 Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere redenen, uitsluitend ter beoordeling en na toestemming 

van de competitieleider, op een andere dan de vastgestelde datum worden gespeeld. 
3.3 Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, zal de competitieleider een reglementaire zege van  

4-0 toekennen aan het team dat geen schuld heeft aan het niet doorgaan van de wedstrijd. Als beide 
teams de wedstrijd alsnog willen spelen of als de competitieleider van oordeel is dat de wedstrijd 
alsnog gespeeld moet worden, stelt de competitieleider, na raadpleging van de teams, een nieuwe 
datum vast. Het team dat schuld was aan het niet doorgaan van de wedstrijd krijgt in dit geval 2 
matchpunten in mindering, maar geen boete. 

3.4 Als naar oordeel van de competitieleider geen van beide partijen schuldig is aan het niet doorgaan van 
een wedstrijd, zal hij na raadpleging van de teams de wedstrijd opnieuw vaststellen. 

 
Artikel 4 
4.1 Er wordt gespeeld in 4 leeftijdscategorieën. Hierbij is bepalend de leeftijd van de speler op 31 

december van het jaar waarin de competitie aanvangt. Op dat moment mag de speler de leeftijd van 
10 jaar (categorie E), 12 jaar (categorie D), 14 jaar (categorie C) of 20 jaar (categorie A) nog niet be-
reikt hebben. Voor het seizoen 2017-2018 betekent dit dat spelers in categorie A geboren moeten zijn 
in 1998 of later, in categorie C in 2004 of later, in categorie D in 2006 of later en in categorie E in 
2008 of later. 

4.2 Een team bestaat uit 4 spelers. De opstelling van het team (met daarop vermeld naam, geboortedatum 
en bondsnummer van de spelers) dient bij de inschrijving opgegeven te worden aan de 
competitieleider. Deze opstelling kan gedurende het seizoen niet gewijzigd worden. Een speler mag 
niet voor meer dan één team binnen de SBO A-, C- en D-competitie worden opgegeven. Een speler 
mag wel voor een E-team en één team binnen de A-, C- of D-competitie worden opgegeven. 

4.3 Een A-team wordt als hoger beschouwd dan een C-team; een C-team wordt als hoger beschouwd dan 
een D-team en een D-team wordt als hoger beschouwd dan een E-team. Een 1

e
 team wordt als 

hoger beschouwd dan een 2
e
 team. “Hoger” hoeft in dit geval niet perse “sterker” te betekenen. 

4.4 In de op te geven bordvolgorde dienen de spelers op volgorde van sterkte opgesteld te worden. Als de 
volgorde in de opstelling niet in overeenstemming met de KNSB-jeugdrating van 1 augustus is, heeft 
de competitieleider, na contact met de team- en/of jeugdleider, het recht die volgorde af te wijzen. 

4.5 Het is ook mogelijk om voor een team reserves op te geven. Deze reserves dienen eveneens 
opgegeven te worden op volgorde van sterkte en worden dan beschouwd als lid van het team 
waarvoor zij zijn opgegeven. Zij mogen dus niet voor een lager team uitkomen dan wel opgegeven 
worden, tenzij het lagere team een E-team is. 

4.6 De spelers en invallers mogen slechts in de opgegeven bordvolgorde in het team opgesteld worden. 
Een speler mag dus nooit aan een lager bord of in een lager team uitkomen dan hij is opgegeven, 
tenzij dit lagere team een E-team is.  
Een invaller (die niet als vaste reserve al in de opstelling staat) of een speler uit een lager team dient 
dus altijd aan het vierde bord opgesteld te worden. Als er meerdere invallers meespelen worden zij 
geacht allen na de basisspelers op volgorde van speelsterkte te worden opgesteld.   

4.7 Als een team maar drie spelers heeft  worden zij geacht de tegenstander vooraf te informeren dat het 
team met drie spelers speelt en welk bord vrij blijft.  
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4.8 De spelers in een team dienen ten tijde van de wedstrijd voor te komen op de bij de SBO 
geregistreerde ledenlijst van de betreffende vereniging. 

4.9 Indien een speler meer dan twee keer in een hoger team heeft gespeeld, dan wordt hij beschouwd als 
lid van het laagste hogere team waarvoor hij is ingevallen. Deze speler mag dan niet meer voor zijn 
oorspronkelijke team uitkomen tenzij het oorspronkelijke team een E-team betreft. 

4.10 Een speler mag op dezelfde dag niet voor meerdere jeugdteams spelen. 
4.11 Een speler die in een seizoen voor een jeugdteam van een vereniging is uitgekomen (ook als dat een 

team betreft in de JCC van een andere bond), mag in dat seizoen niet meer voor een jeugdteam van 
een andere vereniging uitkomen. Een speler die in een seizoen voor een E-team van een vereniging 
is uitgekomen mag in dat seizoen wel voor een A-, C- of D-team van een andere vereniging 
uitkomen. 

4.12 Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 4.1 tot en met 4.11, wordt de partij verloren verklaard 
voor de speler(s) die ten onrechte heeft deelgenomen of aan een te laag bord heeft gespeeld. 

4.13 Een vereniging kan bij de competitieleider dispensatie aanvragen om een nieuw clublid in te voegen 
aan een bepaald bord in een bestaand team. Bij toekenning van de aanvraag wordt het nieuwe lid 
vaste teamspeler in het team. De speler wiens bord door de nieuwe speler wordt overgenomen en de 
spelers aan overige lagere borden schuiven één bord op. De vierde bord speler wordt eerste reserve. 

4.14 Een vereniging kan bij de competitieleider dispensatie aanvragen om één speler in een D- of C-team 
op te mogen nemen die 1 jaar te oud is. De dispensatieaanvraag moet op zijn minst aan de volgende 
voorwaarden voldoen om een kans te maken op dispensatie: de dispensatiespeler mag niet de 
hoogste rating van het team hebben waarin hij gaat spelen en de vereniging mag niet deelnemen met 
een team in de leeftijdscategorie waartoe de dispensatiespeler zelf behoort. 

   
 
Artikel 5 
5.1 Het thuisspelende team dient te zorgen voor het materiaal (stukken, borden, klokken); dit moet in 

goede staat verkeren. 
5.2 Het noteren van de zetten is verplicht met uitzondering van de E-categorie.  

Spelers in de D-categorie hoeven niet te noteren als zij nog speelgerechtigd zijn in de E-categorie. Als 
een speler op grond daarvan niet noteert, mag de tegenstander ook van notatie afzien.  
Als een speler die nog speelgerechtigd is in de E-categorie niet noteert moet dit bij aanmelding gemeld 
worden aan de competitieleider. Dit zal dan vermeld worden in de competitiegids.         

5.3 Zodra een speler in de D-categorie op enig moment minder dan 5 minuten bedenktijd over heeft hoeft 
hij het vervolg van de partij niet meer te noteren. 

5.4 De speeltijd bedraagt in de categorie: 
E – 15 minuten per persoon per partij + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 
D – 20 minuten per persoon per partij + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 
C – 30 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 
A – 45 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet. 

5.5 Na afloop van de partij worden de kleuren omgedraaid en wordt er een snelschaakpartij gespeeld van 5 
minuten per persoon per partij volgens het FIDE-snelschaakreglement waarbij artikel B4 van 
toepassing is. Hierdoor wordt o.a. bepaald dat spelers niet hoeven te noteren, winst kan worden 
geclaimd bij door de speler zelf geconstateerde onreglementaire zet of vallen van de vlag, vallen van 
beide vlaggen is remise. In de E-categorie worden geen snelschaakpartijen gespeeld. 

 
Artikel 6 
6.1 De leiding van de wedstrijd berust bij de teamleider van de thuisspelende vereniging, of een door hem 

aangewezen persoon. 
6.2 Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders elkaar gelijktijdig de opstelling van hun 

team. 
6.3 Het thuisspelende of in de indeling als eerst genoemde team heeft zwart aan de oneven borden en wit 

aan de even borden. 
 

Artikel 7 
7.1 Als een speler zijn partij wint, levert dit 1 bordpunt op voor zijn team. Een remise levert ½ bordpunt op; 

een verliespartij levert 0 bordpunten op. 
7.2 Aan het team dat 2½ of meer bordpunten behaalt worden 2 matchpunten toegekend; voor het behalen 

van 2 bordpunten ontvangt een team 1 matchpunt. Een team dat 1½ of minder bordpunten behaalt 
verkrijgt geen matchpunten. 

7.3 Het team, waarvan 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na het 
vastgestelde tijdstip niet minstens 3 spelers zijn opgekomen, wordt geacht in het geheel niet te zijn 
opgekomen. Het betrokken team verliest de wedstrijd reglementair met 4-0 en krijgt een boete 
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toegewezen als vermeld in artikel 13. Indien echter naar oordeel van de competitieleider overmacht 
kan worden aangetoond als oorzaak van het niet opkomen, stelt de competitieleider een nieuwe datum 
voor de wedstrijd vast. 

 
Artikel 8 
8.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2017 in de Nederlandse 

vertaling voorzover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. 
8.2 Een speler die 10 minuten (bij de E), 20 minuten (bij de D), 30 minuten (bij de A en C) na het 

vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord verschenen is, heeft de wedstrijd verloren. 
8.3 In de D- en E-categorie levert een tweede of volgende onreglementaire zet geen onmiddellijk verlies 

op en de tegenstander kan om die reden de partij niet claimen. De onreglementaire zet moet 
teruggenomen worden. 

 
Artikel 9 
In relatie tot artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt meegenomen 
tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een overtreding van deze regel wordt 
bestraft met het verlies van de partij. 

 
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt uitgeschakeld 
bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag: 
 
-    in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.   
-    afgegeven worden aan een niet-spelende begeleider   
-    afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons   
-    op de speeltafel liggen 
 
Artikel 10 
10.1  Na afloop van de wedstrijd wordt een volledig ingevuld wedstrijdformulier door beide teamleiders of 

plaatsvervangers ondertekend. De teamleider van de thuisspelende club dient binnen twee 
werkdagen de gegevens zoals deze op het wedstrijdformulier staan aan de competitieleider door te 
geven. Dit kan door het opsturen van het wedstrijdformulier of door de gegevens digitaal door te 
geven. In dit laatste geval behoudt de competitieleider wel het recht het originele ondertekende 
wedstrijdformulier op te vragen. Bij niet tijdig doorgeven van de uitslagen kan er een boete worden 
opgelegd als vermeld in artikel 13.  

10.2  Als één der beide teamleiders tegen de uitslag van een wedstrijd protest aan wil  tekenen behoort hij 
dit op het wedstrijdformulier te vermelden en het wedstrijdformulier niet te ondertekenen. Een 
schriftelijke toelichting van het protest dient binnen 4 werkdagen in het bezit te zijn van de 
competitieleider. 

10.3 Tegen een beslissing van de competitieleider kan beroep worden aangetekend bij de commissie van 
beroep van de SBO. 

 
Artikel 11 
In geval een team zich in de loop van de competitie terugtrekt, worden alle reeds gespeelde partijen van dit 
team vervallen verklaard. Indien een team zich terugtrekt zonder gegronde redenen, dit ter beoordeling van 
de competitieleider, kan een boete worden opgelegd als genoemd in artikel 13. 
 
Artikel 12 
12.1 De competitieleider kan afhankelijk van het aantal deelnemende teams, de speelsterkte en de 

geografische omstandigheden per leeftijdscategorie verschillende klassen maken. 
12.2 De rangschikking per klasse wordt achtereenvolgens bepaald door: 

a: het aantal matchpunten; 
b: het aantal bordpunten; 
c: het resultaat van de onderlinge wedstrijd (en); 
d: het resultaat van de onderlinge wedstrijd (en) waarin de score op het vierde bord wordt geschrapt; 

geeft dit ook geen beslissing dan worden de scores op het derde en vierde bord geschrapt en als 
dit ook een gelijke uitslag geeft, levert de score op het eerste bord de beslissing. 

e: het resultaat van de snelschaakcompetitie (voorzover van toepassing)  
Indien na toepassing van bovenstaande twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen, beslist de 
competitieleider.   
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12.3 Het hoogst geëindigde team in de hoogste klasse van een leeftijdscategorie is kampioen van de 
SBO in deze categorie. De SBO-kampioenen in de C-, D- en E-klasse verwerven het recht tot 
deelname aan de door de KNSB georganiseerde Nederlandse jeugdclubkampioenschappen. 

12.4 Het hoogst geëindigde team in de hoogste snelschaakklasse van een leeftijdscategorie is 
snelschaakkampioen van de SBO in deze categorie. 

 
Artikel 13 
De boeteregeling voor de jeugdclubcompetitie is als volgt: 
a: niet tijdig doorgeven van wedstrijduitslagen € 5,- 
b: terugtrekken van een team zonder geldige reden naar oordeel van de competitieleider € 40,- 
c: niet komen opdagen bij een competitiewedstrijd zonder dat er naar oordeel van de competitieleider 

overmacht is aangetoond € 30,- 
 

Artikel 14 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleider, zo nodig na overleg met de 
jeugdcommissie van de SBO. 
 
  



 

- 20 - 
 

TEAMS KNSB 
 

KNSB Meesterklasse A KNSB Promotieklasse A 
Talententeam SBO A1   Minerva A1KNSB 
  knsb geb     knsb geb 
1 Lars van Schooten 1807 1999   1 Oseb Merkon 1864 2001 
2 Lisanne Waardenburg 1778 1998   2 Martijn van den Belt 1524 1997 
3 Marlinde Waardenburg 1727 2002   3 Thomas Kanger 1512 2001 
4 Feline Waardenburg 1692 2000   4 Thomas Berghuis 1401 1999 
Teamleider: Ewout Kanger 
06 - 46316240 
e.kanger@home.nl  

  Teamleider: Ewout Kanger 
06 - 46316240 
e.kanger@home.nl  

 
 
KNSB Meesterklasse C KNSB Meesterklasse D 
JSV Minerva C1KNSB   Almelo D1KNSB 
  knsb geb     knsb geb 
1 Wahe Boghossian 1685 2005   1 Joas Tiggelaar 1379 2006  
2 Linet Boghossian 1441 2003   2 Krikor Margos 857 2005 
3 Anita Merkon 1008 2003   3 Hein Maathuis 652 2005  
4 Barto Visser 875 2004   4 Tristan van der Tuin 586 2006 
Teamleider: Vigen Boghossian 
074 - 2592388 
vigen30@hotmail.com 

  Teamleider: Yannic Husers 
06 - 37233091 
y.husers@hotmail.com 

 
 
KNSB Meesterklasse D  
Minerva D1KNSB    
  knsb geb       
1 Veronique Bogouslavskii 1105 2005        
2 Floris Buijnsters 783 2005       
3 Karsten Kluin 753 2006        
4 Wouter Zandsteeg 719 2005       
Teamleider: Joris Buijnsters 
06 - 9115061 
j.l.m.buijnsters@home.nl 
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TEAMS EN PROGRAMMA’S SBO 
 
SBO Poule A teams  
 
Minerva A   Almelo A 
  Rating geb     Rating geb 
1 Wahe Boghossian 1869 2005   1 Yorick Postema 1714 1998 
2 Oseb Merkon (rs) 1870 2001   2 Thomas Berghuis 1427 1999 
3 Thomas Kanger(rs) 1592 2001   3 Levi Nies 1351 2002 
4 Linet Boghossian 1461 2003   4 Florian Pol 528 2003 
5 Jelmer Lansink (rs) 1114 2000       
6 Veronique Bogouslavskii 1111 2005       
7 Anita Merkon 1048 2003       
          
 Gemiddeld 1372     Gemiddeld 1255  
Teamleider: Vigen Boghossian 
06 – 28789380  
vigen30@hotmail.com 

  Teamleider: Yannic Husers 
06 – 37233091 
y.husers@hotmail.com 

 
 
WSG A   Rijssen A 
  Rating geb     Rating geb 
1 Oscar Wamelink 1633 2001   1 Jan Willem Timmerman 1808 1998 
2 Max Eisenbart 1586 2000   2 Arjen Kruimer 1050 2000 
3 Daan Slager 1153 2000   3 Matthias Kruimer 934 2003 
4 David Poole 611 2002   4 Diederick Haase 553 2003 
5 Kay Ruesink  1999   5 Jan Geert Meulenkolk 851 2003 
      6 Jurian Brinks  2003 
      7 Max Hoekstra  2006 
          
 Gemiddeld 1246     Gemiddeld 1086  
Teamleider: Oscar Wamelink 
06 – 37470400  
oscarw10@icloud.com 

  Teamleider: Martijn van den Belt 
06 – 11810814 
jeugdleider@schaakclubrijssen.nl 

 
 

 

 

 

  

HEC A   
  Rating geb   
1 Timon van der Heide 611 2002   
2 Jurre Verreiken  2005   
3 Jurrian Buunk  2002   
4 Sem Ekkelenkamp  2007   
      
 Gemiddeld 611    
Teamleider: Vincent Vleeming 
06 – 46391011  
vvleeming@hotmail.nl 
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SBO Poule A programma 
 
1e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 1 december 18:45 Almelo A HEC A 
vrijdag 1 december 18:45 Minerva A Rijssen A 
   WSG A Bye 
 
2e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
maandag 15 januari 18:30 HEC A Minerva A 
vrijdag 19 januari 18:45 WSG A Almelo A 
   Rijssen A Bye 
 
3e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 9 februari 18:45 Minerva A WSG A 
donderdag 15 februari 18:45 Rijssen A HEC A 
   Almelo A Bye 
 
4e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 16 maart 18:45 WSG A Rijssen A 
vrijdag 23 maart 18:45 Almelo A Minerva A 
   HEC A Bye 
 
5e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
donderdag 12 april 18:45 Rijssen A Almelo A 
maandag 16 april 18:30 HEC A WSG A 
   Minerva A Bye 
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SBO Poule C teams 
 
Minerva C1   WSG C 
  Rating geb     Rating geb 
1 Barto Visser 1019 2004   1 Evi Maris 1037 2006 
2 Wouter Zandsteeg 785 2005   2 Daniël Barachtjansky 593 2004 
3 Floris Buijnsters 751 2005   3 Bram Wilterdink 460 2005 
4 Hugo Eijkelkamp 707 2004   4 Lani Oyewole 269 2005 
          
 Gemiddeld 816     Gemiddeld 590  
Teamleider: Jeroen Zandsteeg 
06 – 53512530 
jeroenzandsteeg@gmail.com 

  Teamleider: Hank Wilterdink 
06 – 42672781 
hankwilterdink@hotmail.com; 

 
 
Minerva C2   Almelo C 
  Rating geb     Rating geb 
1 Marijn de Boer 462 2005   1 Kars van Dam 645 2004 
2 Jochem Ormel 464 2005   2 Aiden Florijn 325 2005 
3 Ynse Winter 549 2004   3 Jojo Li 422 2005 
4 Sofian El Ouahabi 506 2005   4 Manuel Fernandez 172 2005 
5 Chiel Nijhof  2005       
          
 Gemiddeld 495     Gemiddeld 391  
Teamleider: Inge Winter 
06 – 23909363 
ingewinter@planet.nl 

  Teamleider: Yannic Husers 
06 – 37233091 
y.husers@hotmail.com 
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SBO Poule C programma 
 

1e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 3 november 18:45 Almelo C WSG C 
vrijdag 17 november 18:45 Minerva C1 Minerva C2 
 
2e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 1 december 18:45 WSG C Minerva C1 
vrijdag 1 december 18:45 Minerva C2 Almelo C 
 
3e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 12 januari 18:45 Minerva C2 WSG C 
vrijdag 12 januari 18:45 Almelo C Minerva C1 
 

 

 
5e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 9 maart 18:45 Minerva C1 WSG C 
vrijdag 23 maart 18:45 Almelo C Minerva C2 
 
 
6e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 6 april 18:45 WSG C Minerva C2 
vrijdag 20 april 18:45 Minerva C1 Almelo C 
 
 
 

4e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 26 januari 18:45 WSG C Almelo C 
vrijdag 2 februari 18:45 Minerva C2 Minerva C1 
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SBO Poule D teams 
 
Minerva D1   Mat-Ador D 
  Rating geb     Rating geb 
1 Karsten Kluin(rs) 858 2006   1 Milan Voorbergen 784 2006 
2 Vin Veldboer 691 2006   2 Evan Gelten 532 2010 
3 Kylian Geerdink(rs) 626 2007   3 Barry Levers 371 2006 
4 Mart de Jonge 597 2007   4 Finn Kroeze 317 2007 
5 Sam van den Berg 548 2006   5 Yvar Teunis 229 2009 
6 Storm Fallaux 524 2009   6 Sven Dollen 100 2008 
          
 Gemiddeld 615     Gemiddeld 501  
Teamleider: Rick de Jonge 
06 – 22824707 
famrdejonge@gmail.com 

  Teamleider: Lars van Schooten 
0546 – 578288 
larsvanschooten@concepts.nl 

 
 
WSG D   Almelo D 
  Rating Rating     Rating geb 
1 Lauri Maris 1183 2008   1 Tristán van der Tuin 611 2006 
2 Merijn Hofstra 283 2007   2 Laurian Doornbos 539 2006 
3 Emma Menkhorst 114 2008   3 Liam den Hollander 334 2008 
4 Mick Broshuis 100 2007   4 Jay-Giani Sapulette 125 2009 
5 Fenna Menkhorst 100 2009       
          
 Gemiddeld 420     Gemiddeld 402  
Teamleider: Erik Maris 
0543 – 520405 
awmaris@live.nl 

  Teamleider: Yannic Husers 
06 – 37233091 
y.husers@hotmail.com; 

 
 
Minerva D2   Max Euwe D 
  Rating geb     Rating geb 
1 Olivia Buijnsters 512 2008   1 Nika Dijk 200 2007 
2 Gijs de Cloet 443 2007   2 Miracle Wevers  2007 
3 Valentijn Harperink 384 2006   3 Matthijs Strijker  2007 
4 Alma Visser 223 2009   4 Silke Faber  2007 
      5 Daniel Bezembinder  2008 
          
 Gemiddeld 391     Gemiddeld 200  
Teamleider: Quirien Sonneveld 
06 –  33755759 
schaak@deCloet.nl 

  Teamleider: Jasper de Jong 
06 – 30903975 
jasperov@hotmail.com 

 
 
HEC D 

   

  Rating geb       
1 Sanne Nabers  2007       
2 Senne Aalbers 125 2009       
3 Cathelijne Wijngaarde  2009       
4 Jesse Groot Bruinderink  2008       
          
 Gemiddeld 125        
Teamleider: Thijs Aalbers 
053 – 5724281 
taalbers@hotmail.com 
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SBO Poule D programma 
 
1e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 3 november 18:45 Minerva D2 Minerva D1 
vrijdag 3 november 18:45 WSG D HEC D 
vrijdag 3 november 18:45 Almelo D Mat-Ador D 
   Max Euwe D Bye 
 
2e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
maandag 20 november 18:30 HEC D Minerva D2 
dinsdag 21 november 18:30 Max Euwe D Almelo D 
vrijdag 1 december 18:45 Mat-Ador D WSG D 
   Minerva D1 Bye 
 
3e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 15 december 18:45 Minerva D2 Mat-Ador D 
vrijdag 15 december 18:45 Minerva D1 HEC D 
vrijdag 12 januari 18:45 WSG D Max Euwe D 
   Almelo D Bye 
 
4e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
dinsdag 23 januari 18:30 Max Euwe D Minerva D2 
vrijdag 26 januari 18:45 Mat-Ador D Minerva D1 
vrijdag 26 januari 18:45 Almelo D WSG D 
   HEC D Bye 
 
5e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 9 februari 18:45 Minerva D2 Almelo D 
vrijdag 9 februari 18:45 Minerva D1 Max Euwe D 
maandag 12 februari 18:30 HEC D Mat-Ador D 
   WSG D Bye 
 
 
6e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 9 maart 18:45 Almelo D Minerva D1 
vrijdag 9 maart 18:45 WSG D Minerva D2 
dinsdag 13 maart 18:30 Max Euwe D HEC D 
   Mat-Ador D Bye 
 
 
7e ronde 
datum tijd thuisclub gastclub 
vrijdag 6 april 18:45 Minerva D1 WSG D 
vrijdag 6 april 18:45 Mat-Ador D Max Euwe D 
maandag 9 april 18:30 HEC D Almelo D 
   Minerva D2 Bye 
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EINDSTANDEN JCC 2016-2017 
 
De SBO resultaten 
 
Poule A (4 ronden) 
Nr Team MP BP   
1  Rijssen A 6 11   
2  WSG A 3 7   
3  Minerva A* 3 6   
Topscorer: Arjen Kruimer (Rijssen) 3,5 uit 4  

 
Poule C (6 ronden) 
Nr Team MP BP   
1  Minerva C* ** 9 16,5   
2  Almelo C 9 15,5   
3  Rijssen C 5 10,5   
4 Raalte C 1 5,5   
Topscorer: Linet Boghossian (Minerva) en Barto Visser (Minerva) 5 uit 6 

 
Poule D1 (4 ronden) 
Nr Team MP BP   
1  Minerva D1* ** 8 14   
2  Almelo D** 5 9,5   
3  WSG D 4 8   
4 Minerva D2 2 4,5   
5 Mat-Ador D 1 4   
Topscorer: Lauri Maris (WSG), Wahe Boghossian (Minerva) en Karsten Kluin (Minerva) met 4 uit 4 
 

Poule D2 (6 ronden) 
Nr Team MP BP   
1  Minerva D3* 10 18,5   
2  Minerva D4 8 14,5   
3  Almelo D2 4 9   
4  Max Euwe D 2 6   
Topscorer: Floris Buijnsters (Minerva 3) met 6 uit 6 

 
Poule E (2 ronden) 
Nr Team MP BP 
1  WSG E*** 4 6 
2  Minerva E*** 0 2 
Topscorer: Lauri Maris (WSG) en Mick Broshuis (WSG) 
met 2 uit 2 
 
 
 

* Winnaars snelschaakcompetitie 
** Geplaatst voor KNSB meesterklasse resp. C en D 
*** Geplaatst voor het NK E voor clubteams 

  

De KNSB resultaten 
 
Promotieklasse A 
1

e
 KC Chesscool A1 12 mp 23,5 bp 

2
e
  Talententeam SBO A1 10 mp 17 bp 

10
e 

Minerva A1 4 mp 12 bp 
    
Meesterklasse C 
1

e
  De Waagtoren C1 13 mp 21,5 bp 

12
e
 Minerva C1 8 mp 16 bp 

    
Meesterklasse D 
1

e
  STB D1 16 mp 25 bp 

16
e 

Almelo D1 9 mp 16,5 bp 
22

e
 Minerva D1 7 mp 17 bp 

    
E-teams 
1

e
  Almere E1 12 mp 22 bp 

33
e 

Minerva E1 5 mp 10 bp 
34

e 
WSG E1 4 mp 11,5 bp 
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REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP COMPETITIEGESCHILLEN 
 

Artikel 1 
De commissie van beroep bestaat uit vijf leden. De leden van de commissie worden voor drie jaar 
benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de SBO op voorstel van het bestuur en zijn 
direct herkiesbaar. 
Per seizoen wijst de commissie uit haar midden een commissielid aan als aanspreekpunt. Dit is 
de contactpersoon van de commissie. 
 
Artikel 2 
De commissie van beroep kan worden ingeschakeld bij geschillen met betrekking tot interpretatie 
van de reglementen voor zover de reglementen de mogelijkheid daartoe vermelden. Een beroep 
moet schriftelijk of per email, met redenen omkleed, door de secretaris van de vereniging, binnen 
7 dagen nadat de beslissing van de competitieleider de vereniging(en) heeft bereikt, bij de 
secretaris van de SBO worden ingediend. (herhaling competitiereglement Artikel 3). 
 
Artikel 3 
a) De secretaris van de SBO geeft het beroep direct na ontvangst door aan de contactpersoon 

van de commissie van beroep en de betrokken vereniging(en). Tevens plaatst de secretaris 
van de SBO een afschrift van het beroep op de website van de SBO. Binnen 30 dagen na ont-
vangst van het beroepschrift door de contactpersoon van de commissie doet de commissie 
van beroep uitspraak. 

b) De uitspraak van de commissie geldt als een bindende beslissing voor de betrokken partijen. 
De commissie doet hiervan schriftelijk of per email mededeling aan de secretaris van de SBO. 

c) De uitspraak wordt door het SBO-bestuur gecommuniceerd naar de betrokken partijen en ge-
publiceerd in de gebruikelijke SBO-publicaties. 

d) De commissie zal de partijen in het geschil horen, indien de aangeleverde stukken niet toe-
reikend zijn voor een beslissing. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

 
Artikel 4 
De commissie van beroep is bevoegd zich bij de uitoefening van haar taak te laten bijstaan door 
adviseurs, niet behorend tot de direct betrokkenen in het geschil. 
 
Artikel 5 
Een beroepsschrift dient vergezeld te gaan met een storting van een bedrag van € 20 Euro. Dit 
bedrag wordt terugbetaald indien het beroep gegrond wordt verklaard. Indien het beroep niet 
gegrond wordt verklaard beslist de commissie of het bedrag, of een deel daarvan, wordt terug-
betaald. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene LedenVergadering van de SBO op 9 september 2009. 
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PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 
 

REGLEMENT PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN van de SBO 
 
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke kampioenschappen voor de 
jeugdleden van de SBO. Er wordt gespeeld in de navolgende leeftijdscategorieën: 
Cat. Leeftijdsgrens Kwalificatie voor 

NK 
SBO kampioenschap 

A Jeugd t/m 20 jaar Nee, via KNSB SBO kampioen wordt bepaald tijdens Grand 
Slam Wierden 

B Jeugd t/m 16 jaar Nee, via KNSB SBO kampioen wordt bepaald tijdens Grand 
Slam Wierden 

C Jeugd t/m 14 jaar Ja  

Cm Meisjes t/m 14 jaar Nee, via KNSB De SBO kampioene is hoogst geëindigde 
meisje in categorie C jeugd 

D Jeugd t/m 12 jaar Ja  

Dm Meisjes t/m 12 jaar Ja  

E Jeugd t/m 10 jaar Ja  

Em Meisjes t/m 10 jaar Ja  

F Jeugd t/m 9 jaar Ja  

Fm Meisjes t/m 9 jaar Ja  

G Jeugd t/m 8 jaar Ja  

Gm Meisjes t/m 8 jaar Ja  

H Jeugd t/m 7 jaar Ja  

Hm Meisjes t/m 7 jaar Ja  

 
 
Artikel 1 
Deelname staat open voor alle jeugdleden van de SBO, voorkomend op de KNSB-ledenlijst. 
 
Artikel 2 
In het kalenderjaar waarin het toernooi eindigt mogen de deelnemers niet de volgende leeftijden 
bereiken: 21 (A), 17 (B), 15 (C), 13 (D), 11 (E), 10 (pupillen). 
 
Artikel 3 
Vooruitspelen is behoudens overmacht niet toegestaan. 
 
Artikel 4 
Speeltempo en aantal ronden: (bij een lage deelnemersaantallen kan hiervan worden afgeweken) 
AB 85 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 7 ronden 
C 55 min. p.p.p.p. + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
D 30 min. p.p.p.p. + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
E 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
Pupillen 15 min. p.p.p.p. + 10 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet over 9 ronden 
 
Artikel 5  
Noteren is verplicht; de algebraïsche methode moet gebruikt worden. Voor de D, E en pupillen 
geldt dat bij minder dan 5 minuten speeltijd mag gestopt worden met noteren.  
Tijdens het jeugd PK van de E categorie en de Pupillendag hoeven spelers in de pupillenleeftijd 
niet te noteren. Er wordt dan 4 minuten in mindering gebracht op de initiële speeltijd. 
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Artikel 6 eindranglijst 
De eindranglijst, de kampioenen en plaatsing voor het NK wordt bepaald o.b.v. achtereenvolgens: 

- wedstrijdpunten 
- weerstandspunten 
- S.B.-punten 
- onderling resultaat 

 
Bij een gedeelde eerste plaats (d.w.z. evenveel wedstrijdpunten) volgt er een barrage om de SBO 
kampioen te bepalen. De datum, het speeltempo en de opzet van de barrage wordt afhankelijk 
van het aantal deelnemers door de wedstrijdleiding vastgesteld. 
 
Artikel 6.1 
Als het hoogst geëindigde meisje niet bij de eerste drie geëindigd is, mag een ander meisje een 
barrage aanvragen mits er is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 de indeling van het toernooi was Zwitsers, 
 zij heeft minder dan 1,5 punten achterstand, 
 zij heeft evenveel of meer weerstandspunten behaald, 
 zij heeft in de onderlinge wedstrijd ten minste remise gespeeld*. 

Deze barrage-aanvraag dient terstond na bekendmaking van de einduitslag aan de 
wedstrijdleider te worden doorgegeven. 
 
*Als er geen onderlinge wedstrijd gespeeld is vervalt deze voorwaarde 
 
Artikel 6.2 Toewijzing NK tickets 
Als de SBO kampioen(e) door een barrage is bepaald, wordt het daar bij horende NK ticket ook 
toegewezen op basis van de uitkomst van de barrage. Als artikel 6.1 is toegepast wordt ook het 
bijbehorende NK ticket toegewezen op basis van de uitkomst van de toegekende barrage. 
Pas nadat alle barrages zijn gespeeld worden de overige NK tickets toegewezen op basis van de 
oorspronkelijke eindranglijst. 
 
Artikel 7 
Indien er gezien het aantal deelnemers een voorronde voor de D-groep zal worden gespeeld 
geldt dat de toernooiopzet en het speeltempo tijdig voor aanvang van het toernooi worden 
vastgesteld. 
 
Artikel 8 
Bij de pupillen worden er kampioenen aangewezen per geboortejaar volgens artikel 6. 
 
Artikel 9 
De wedstrijden worden gespeeld volgens het FIDE reglement van 1 juli 2017 in de Nederlandse 
vertaling voor zover in dit reglement niet anders wordt aangegeven. 
13.1 Een speler die 10 minuten (E en pupillen), 15 minuten (D) 30 minuten (C) of 40 minuten (A 

en B) na het vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord is verschenen, heeft de 
wedstrijd verloren. 

13.2 In de D-, E- en pupillencategorie levert een tweede of volgende onreglementaire zet geen 
onmiddellijk verlies op en de tegenstander kan om die reden de partij niet claimen. De 
onreglementaire zet moet teruggenomen worden.  
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Artikel 10 
M.b.t. artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: 
Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt 
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een 
overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. 
Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt 
uitgeschakeld bij aanvang van de partij.  
Deze telefoon mag: 
- in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.   
- afgegeven worden aan een niet-spelende begeleider   
- afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons   
- op de speeltafel liggen 
 
Artikel 11 
Wegens niet passend gedrag van een toernooideelnemer staan de wedstrijdleiding de volgende 
middelen ter beschikking: 
- uitsluiting van verdere deelname 
- een boete  
- een schorsing 
- reglementair verlies van een partij 
 
Artikel 12  
Tegen een beslissing van de hoofdwedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de 
commissie van beroep van de SBO.  
 
Artikel 13 
Voor ondersteuning van een aanvraag voor een vrijplaats voor de Nationale Pupillendag moet de 
aanvraag binnen 14 dagen na de SBO Pupillendag  ingediend worden bij de jeugd commissie. 
Deze zal binnen 14 dagen reageren. In de andere leeftijdscategorieën kan de speler zelf een 
aanvraag indienden bij de KNSB, voor zover er voor die leeftijdscategorie een vrijplaatsregeling 
geldt. 
 
Artikel 14 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de wedstrijdleiding. 
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REGLEMENT OPEN JEUGDSNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Vormgeving: 
De indelingsmethode is vrij te kiezen. Te denken valt aan Zwitsers, Amsterdams, Keizer, een 
mengvorm of een andere door de organisatie te kiezen methode. Er kunnen ook leeftijdscate-
goriekampioenen bepaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kampioen per leeftijds-
groep (A, B, C, D, E, F, G, H) maar ook een combinatie uit deze groepen (bijv. FGH als pupillen). 
De toernooivorm kan bestaan uit: 
o Indeling op leeftijdscategorie 

- In eerste instantie wordt per leeftijdscategorie gespeeld, zodat iedereen uit een bepaalde 
categorie tegen elk ander uit die categorie heeft gespeeld. 

- Daarna worden alle groepen gemengd met het doel de uiteindelijke kampioen(en) te bepalen. 
o Indeling zonder splitsing van het deelnemers veld 
o Een andere door de organisatie te kiezen methode. 
 
Artikel 1 
Deelname staat open voor alle jeugd die aan het einde van het dan geldende schaakseizoen nog 
niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Een schaakseizoen eindigt op 31 juli. 
 
Artikel 2 
Het door de organisatie te kiezen speeltempo moet voldoen aan het FIDE reglement zoals ge-
steld in artikel 7. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers en het gekozen 
speeltempo. 
 
Artikel 3 
De winnaar is “Open jeugdsnelschaakkampioen van de Schaakbond Overijssel”. 
 
Artikel 4 
In de uitnodiging moet de spelvorm, zoals deze gehanteerd zal worden bij voldoende deelname, 
bekend gemaakt worden. Voor aanvang van de eerste ronde moet de definitieve spelvorm 
bekend zijn. Dit geldt eveneens voor de  tie-breakregels. 
 
Artikel 5 
Wegens niet passend gedrag van een toernooideelnemer staan de wedstrijdleiding de volgende 
middelen ter beschikking: 
- uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi 
- reglementair verlies van een partij 
 
Artikel 6 
Tegen een beslissing van de wedstrijdleider kan beroep worden aangetekend bij de Commissie 
van Beroep van de SBO. Zie (jeugd)gids voor contactgegevens. 
 
Artikel 7 
Er wordt gespeeld volgens het FIDE reglement met aanhangsel snelschaak. 
 
Artikel 8 
M.b.t. artikel 11.3b van het FIDE reglement geldt het volgende: in het spelersgebied mag een 
speler geen elektronische communicatiemiddelen zichtbaar bij zich hebben. Indien dit toch wordt 
geconstateerd krijgt die speler een waarschuwing. Als het een ingeschakeld apparaat betreft 
wordt de partij verloren verklaard tenzij de arbiter anders beslist; het resultaat van de tegenstan-
der wordt door de arbiter vastgesteld. Als de wedstrijdleiding hier aanleiding toe ziet, kan een spe-
ler gevraagd worden om aan te tonen dat hij geen ingeschakeld apparaat bij zich draagt; weige-
ring wordt gelijkgesteld aan het bij zich dragen van een ingeschakeld apparaat. 
 
Artikel 9 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eenduidig is beslist de wedstrijdleiding. 
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SBO kampioenen 2016/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

De uitslagen van de NjK’s  

cat. Speler positie score 

A Thomas Berghuis 23/24 1,0 uit 9 

A Simon Elgersma 16/24 4,0 uit 9 

B Thomas Kanger 19/22 3,0 uit 9 

C 

Onno Elgersma** 

Rembrandt Bruil* 

8/28 

2/28 (na barr.) 

5,0 uit 9 

7,5 uit 9 

 Wahe Boghossian* 20/28 3,5 uit 9 

 Joas Tiggelaar 23/28 3,5 uit 9 

Cm Linet Boghossian 12/22 4,5 uit 9 

D Wahe Boghossian 5/50 6,5 uit 9 

 

Joas Tiggelaar 27/50 4,5 uit 9 

Dm Veronique Bogouslavskii 8/30 5,5 uit 9 

 

Lauri Maris 11/30 5 uit 9 

 

Evi Maris 22/30 4 uit 9 

E Kylian Geerdink 37/42 2,0 uit 9 

 

Isabella Bertholee 41/42 3,0 uit 9 

Em Lauri Maris 4/18 6,5 uit 9 

F Lauri Maris 2/54 6 uit 7 

 Olivia Buijnsters 31/54 3 uit 7 

G Storm Fallaux 14/36 4 uit 7 

 Dean Tang 18/36 3,5 uit 7 

 Alma Visser 34/36 1,5 uit 7 

H Evan Gelten 3/29 5 uit 7 

* geplaatst via vrijplaats of individuele aanmelding 
** geplaatst op basis van resultaat ONJK.

Cat.  Jeugd Meisjes 

A Reinier Luiten - 

B Thomas Kanger - 

C Joas Tiggelaar Linet Boghossian 

D Veronique Bogouslavskii 

Veronique 

Bogouslavskii 

E Lauri Maris Lauri Maris 

F Lauri Maris Lauri Maris 

G Dean Tang* Alma Visser* 

H Evan Gelten - 

* Na barrage 
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JEUGD GRAND PRIX 
 

REGLEMENT JEUGD GRAND PRIX 
 
Artikel 1 
De Jeugd Grand Prix (JGP) van de Schaakbond Overijssel (SBO) is een serie jeugdschaaktoer-
nooien. Deelnemers aan de JGP kunnen punten verdienen door aan deze toernooien mee te 
doen. Na afloop van het laatste toernooi wordt er een eindstand opgemaakt op grond waarvan 
een aantal prijzen uitgereikt wordt. Om deel te kunnen nemen aan de JGP dient de speler lid te 
zijn van een bij de SBO aangesloten vereniging. De toernooien worden bij voorkeur gespeeld 
volgens het FIDE reglement. 
 
Artikel 2 
Het doel van de JGP is jeugdspelers zoveel mogelijk te stimuleren om aan jeugdschaaktoer-
nooien mee te doen. 
  
Artikel 3 
Om mee te doen met de JGP moet iemand voldoen aan drie voorwaarden. Een deelnemer moet:  

1. lid zijn van de SBO; 
2. in het kalenderjaar waarin het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt niet de leeftijd 

21 jaar of ouder bereiken; 
3. tenminste aan één toernooi meedoen dat mee telt voor de JGP. 

Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet neemt automatisch deel aan de JGP. 
 
Een speler die in de loop van het seizoen lid wordt van de SBO, krijgt vanaf dat moment punten 
voor de JGP. Indien de speler dat seizoen al JGP-toernooien heeft gespeeld, worden de punten 
van maximaal drie voorgaande toernooien ook meegerekend. Het gaat hierbij om de drie laatst 
gehouden toernooien vóór het moment van ingaan van lidmaatschap. 
 
Artikel 4 
We onderscheiden de leeftijdscategorieën A tot en met H. De leeftijdscategorie waartoe een 
deelnemer behoort wordt bepaald op grond van de leeftijd die de deelnemer zal bereiken in het 
kalenderjaar waarin het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt (zie tabel 1). Voor elke 
leeftijdscategorie wordt een aparte JGP stand gemaakt.  
 
Tabel 1 Leeftijds- 

categorie 
Leeftijd die de deelnemer bereikt in het kalenderjaar 
dat het laatste toernooi van de JGP gespeeld wordt. 

A 17, 18, 19 of 20 jaar 
B 15 of 16 jaar 
C 13 of 14 jaar 
D 11 of 12 jaar 
E 10 jaar 
F 9 jaar 
G 8 jaar  

 

De categorieën G en H zullen als één 
groep in de standen verwerkt worden H 7 jaar of jonger 

 
Artikel 5 
Er zijn drie soorten toernooien die meetellen voor de JGP:  

 Toernooien op leeftijd  
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de leeftijd. Er wordt gespeeld in 
groepen die corresponderen met de leeftijdscategorieën B tot en met G. Het persoonlijke 
kampioenschap (PK) voor de SBO jeugd is een voorbeeld van zo’n toernooi.  

 Toernooien op rating 
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de jeugdrating. De deelnemers 
worden op rating ingedeeld in groepen van 8. In iedere groep worden 7 partijen van 15 
minuten per persoon per partij gespeeld.  



 

- 35 - 
 

 Toernooien op rating met samengevoegde groepen 
Bij deze toernooien vindt de indeling plaats op grond van de jeugdrating. De deelnemers 
worden op rating ingedeeld in groepen van 8. Maximaal drie 8-tallen worden samengevoegd 
tot één speelgroep. Binnen een speelgroep wordt er gespeeld volgens het zwitsers-systeem. 
De eindstand wordt opgemaakt voor de afzondelijke groepen (8-tallen). 
Ideaal voorbeeld: 
9 groepen van 8 spelers. 
Groep 1, 2 en 3 vormen speelgroep A. 
Groep 4, 5 en 6 vormen speelgroep B. 
Groep 7, 8 en 9 vormen speelgroep C, 
Binnen speelgroep A spelen de groepen 1, 2 en 3 door elkaar en wordt er ingedeeld volgens 
het zwitsers-systeem. Er ontstaat binnen A een eindstand met de spelers van 1, 2 en 3 door 
elkaar heen. Nu worden de groepen 1, 2 en 3 weer apart genomen en daarmee is de plaats 
binnen de groepen bekend. 
De speelgroepen B en C spelen op dezelfde manier. 
Uiteindelijk zijn er weer 9 groepen met elk een eigen nummer 1, 2, 3, … en 8. 

 
Voor alle soorten toernooien geldt dat, indien ze in aanmerking willen komen om mee te tellen 
voor de JGP, aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:  
1. Een toernooi moet aan het begin van het seizoen zijn aangemeld bij de jeugdcommissie van 

de SBO. De datum moet twee maanden van tevoren bekend zijn bij de JGP coördinator. Alle 
gegevens, zoals speeltempo, van het toernooi moeten dan bekend zijn.  

2. De organisatie van het toernooi moet het toernooi ruim van tevoren (tenminste 3 weken voor 
het toernooi) bekend maken bij alle clubs van de SBO. 

3. De uitslagen van het toernooi moeten binnen één week bij de JGP coördinator bekend zijn. Bij 
deze uitslagen moet per deelnemer in ieder geval vermeld worden:  

 voor- en achternaam van de deelnemer; 

 of de deelnemer lid is van een bij de SBO aangesloten vereniging; 

 het geboortejaar van de deelnemer; 

 de club waar de deelnemer lid van is; 

 het KNSB nummer van de deelnemer; 

 het aantal punten dat de deelnemer heeft behaald; 

 de groep waarin de deelnemer heeft mee gespeeld. 
4. Datum en tijd van het toernooi dienen ter goedkeuring aan de jeugdcommissie voorgelegd te 

worden. De jeugdcommissie heeft het recht om een toernooi te weigeren voor deelname aan 
de JGP. De indiener van het toernooi krijgt een schriftelijke motivatie. E-mail wordt 
beschouwd als schriftelijk. 

5. Maximaal 25% van de JGP-toernooien mag op zondag worden gespeeld. 
 
De JGP coördinator probeert om in de week na het toernooi de ranglijsten van de Jeugd Grand 
Prix bij te werken. Deze ranglijst zal op de website van de SBO geplaatst worden. 
 
Voor toernooien op rating geldt bovendien nog dat: 
6. De deelnemerslijst van het toernooi twee dagen voor aanvang van het toernooi doorgegeven 

dient te worden aan de JGP coördinator. De JGP coördinator zorgt dan dat er een indeling 
van de groepen op rating komt. 

 
Artikel 6 
Voor iedere leeftijdscategorie wordt een aparte stand bijgehouden. Punten kunnen worden ver-
diend door aan JGP toernooien mee te spelen. Hoe het aantal punten dat een deelnemer ver-
diend berekend moet worden hangt af van het soort toernooi. 
 
6.1 Puntentelling voor toernooien op leeftijd 

Voor toernooien op leeftijd wordt het aantal JGP punten berekend met de formule 
18 + w× score 
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met score = het aantal punten dat op het toernooi is gescoord 
 w  = het aantal JGP punten dat per gewonnen partij gescoord kan worden. 

Deze waarde hangt af van de totale speelduur van de gespeelde partijen. Zie 
tabel 2 voor de waarden van w. 

 
Tabel 2 Maximale speelduur van een partij w (aantal JGP punten per gewonnen partij) 

minder dan 10 minuten p.p.p.p. 1 punten 
10 tot 30 minuten p.p.p.p. 2 punten 
30 tot 60 minuten p.p.p.p. 3 punten 
60 minuten of meer p.p.p.p. 4 punten 

 
6.1.1 Deelname in een hogere groep 

Indien een deelnemer op een toernooi niet in zijn eigen maar in een hogere leeftijdsgroep 
heeft meegespeeld, dienen de puntenaantallen zoals vermeld in tabel 2 vermenigvuldigd te 
worden met een factor  (maxeigen / maxmeespeel)  
 
met maxeigen = het maximale aantal JGP punten dat in de eigen leeftijdsgroep te 

behalen was 
 maxmeespeel = het maximale aantal JGP punten dat in de leeftijdsgroep waarin 

meegespeeld is, te behalen was 
 
6.2 Puntentelling voor toernooien op rating 

Voor toernooien op rating wordt het aantal behaalde JGP punten berekend volgens de 
formule  20 + score + groepgemiddeld - groep 
 
waarbij score = het aantal gescoorde punten op het toernooi 
 groepgemiddeld = gemiddelde van de groepsnummers van alle spelers uit de eigen 
   leeftijdscategorie die aan het toernooi hebben deelgenomen. 

Alleen de JGP-spelers worden meegenomen bij het berekenen 
van het gemiddelde. 

 groep = het nummer van de groep waarin meegespeeld is op het 
   toernooi. 

 
6.3 Puntentelling voor toernooien op rating met samengevoegde groepen 

Voor toernooien op rating met samengevoegde groepen is de puntentelling gelijk aan de 
telling voor toernooien op rating. Voor de berekening van de punten krijgen alle spelers 
binnen een speelgroep hetzelfde groepsnummer zijnde het laagste getal in die speelgroep.  
Voorbeeld: 

speelgroep groepsnummers rekent met groepsnummer 
A 1,2 1 
B 3,4 3 
A 1,2,3 1 
B 4,5,6 4 
A 1,2,3,4 1 
B 5,6,7,8 5 

 
6.4 75% Regeling 

Van alle gehouden JGP toernooien kunnen maximaal 75% meetellen voor de eindstand, 
waarbij dit aantal naar boven wordt afgerond. Indien een deelnemer aan meer toernooien 
heeft deelgenomen, vallen de toernooien met het laagste puntentotaal af. Voor de toernooien 
die hierdoor afvallen krijgt een deelnemer echter nog wel per toernooi 10 bonuspunten voor 
deelname.  

 
Artikel 7 
Na afloop van het laatste JGP toernooi worden de eindstanden berekend en de prijzen uitgereikt. 
Voor iedere leeftijdscategorie zijn de volgende prijzen:  

 een wisselbeker voor de winnaar; 
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 een beker voor de winnaar om te behouden. 
 
Verder zijn er voor de leeftijdscategorieën B en jonger waarbij de categorieën G en H één groep 
(GH) zullen vormen: 

 bekers voor de nummers twee en drie, afhankelijk van het aantal deelnemers in de 
betreffende leeftijdscategorie. Voorwaarde is dat aan minimaal 5 jgp-toernooien in het 
betreffende seizoen is deelgenomen; 

 een beker voor de deelnemer die aan het meeste aantal JGP toernooien heeft mee gedaan, 
maar geen van de bovenstaande prijzen gewonnen heeft. Een voorwaarde voor het winnen 
van deze prijs is echter wel dat de deelnemer aan minstens 75% (naar boven afgerond) van 
de toernooien die meetellen in zijn leeftijdscategorie moet hebben meegedaan. 

 
De kampioen van het vorige seizoen dient de wisselbeker op het op één na laatste JGP toernooi 
van het seizoen in te leveren bij de JGP coördinator. 
EINDSTANDEN JEUGD GRAND PRIX 2016-2017 

 
A-groep 
1.  Lars van Schooten Mat-Ador 65 
2.  Reinier Luiten Almelo 62 
3.  Nicolien Boekhoudt Max Euwe 56 
 

B-groep 
1.  Rick Kolkman Raalte 93,5 
2.  Oseb Merkon ENO 86 
3.  Thomas Kanger Minerva 78 
 

C-groep 
1.  Barto Visser Minerva 274 
2.  Kars van Dam Almelo 126 
3.  Hugo Eijkelkamp Minerva 111,5 
 

D-groep 
1.  Floris Buijnsters Minerva 291 
2.  Joas Tiggelaar Almelo 253,5 
3.  Veronique Bogouslavskii Max Euwe 237 
 
E-groep 
1.  Gijs de Cloet Minerva 235,5 
2.  Isabella Bertholee Mat-Ador 154 
3.  Matthias Schmeisser Max Euwe 115,5 
 

F-groep 
1.  Olivia Buijnsters Minerva 249,5 
2.  Lauri Maris Winterswijk 249,5 
3.  Mees Elfring Minerva 116,5 
 

GH-groep 
1.  Alma Visser Minerva 232,5 
2.  Evan Gelten Mat-Ador 178 
3.  Nynke Weessies Minerva 175 
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JEUGDRATING  
 

REGLEMENT JEUGDRATING 
 
Artikel 1 
De sterkte van schakers wordt aangeduid via de zogenaamde rating. Er bestaan verschillende 
ratingsystemen. In Nederland hanteert de KNSB voor de jeugd de KNSB jeugdrating. Deze wordt 
4 x per jaar door de KNSB via de website gepubliceerd. Omdat de SBO-verenigingen gemiddeld 
1x per maand een JGP-toernooi organiseren is er besloten dat een maandelijkse update van de 
speelsterkte gewenst is, om een zo eerlijk mogelijke indeling op de JGP toernooien te kunnen 
maken. Om deze reden is er ook een SBO jeugdrating, welke gebruikt wordt bij de poule-indeling 
op de JGP toernooien. De SBO rating wordt na elke JGP aangepast en gepubliceerd. 
De SBO meldt de uitslagen van de JGP's, PK's en JCC aan de KNSB voor de verwerking in de 
KNSB jeugdrating. Verenigingen die andere toernooien of competities willen laten verwerken in 
de KNSB rating kunnen de uitslagen melden aan de KNSB. Voor vragen over de jeugdrating kunt 
u contact opnemen met Hans Gelten (jeugdrating@sboschaak.net). 
 
Artikel 2 
Alle partijen die gespeeld worden voor toernooien die meetellen voor de Jeugd Grand Prix (JGP) 
tellen ook mee voor de jeugdrating. Een uitzondering hierop is het Euro Chess ONJK vanwege de 
vele deelnemers van buiten Overijssel. 
 
Artikel 3 
Alle deelnemers, geboren in of na 1996, van  toernooien die meetellen voor de SBO jeugdrating 
krijgen een SBO jeugdrating. Dit zijn dus zowel de spelers die lid zijn van de SBO als de spelers 
die geen lid zijn van de SBO. Alle SBO jeugdleden met een KNSB jeugdrating worden ook op de 
SBO jeugdratinglijst vermeld. Spelers die geen lid meer zijn van de SBO en gedurende 2 jaar niet 
meer deelnemen aan de meetellende toernooien worden van de lijst verwijderd. 
 
Artikel 4 
Na publicatie van de KNSB jeugdratings worden de SBO jeugdratings van spelers met een KNSB 
jeugdrating gelijkgetrokken met de KNSB jeugdrating. Hieronder wordt beschreven hoe de SBO 
jeugdrating van een speler verandert als gevolg van het spelen van partijen.  
 
4.1  Hoe wordt een nieuwe rating berekend? 

Voor het berekenen van de nieuwe rating na afloop van een partij wordt gebruik gemaakt van 
de volgende formule: 

ratingnieuw = ratingoud + 5 + som [K × (resultaat – V)] 
 

waarbij som[...] = sommatie over alle partijen die gespeeld zijn op een toernooi; 
 ratingnieuw = de nieuwe rating; 
 ratingoud = de oude rating; 
 resultaat = het resultaat van de partij. Dat wil zeggen 1 bij een winstpartij, 0 bij een 

verliespartij en ½ bij een remisepartij; 
 V = het verwachte resultaat van de partij. Dit hangt af van het ratingverschil 

met de tegenstander. Zie tabel 1 voor de waarden van V. In deze tabel 
is Δrating het ratingverschil. H is het verwachte resultaat van de partij 
voor de hoger geplaatste speler en L is het verwachte resultaat van de 
partij voor de lager geplaatste speler; 

 K = 25. 
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Tabel 1 Δrating H L Δrating H L Δrating H L 

0-3 0,50 0,50 122-129 0,67 0,33 279-290 0,84 0,16 

4-10 0,51 0,49 130-137 0,68 0,32 291-302 0,85 0,15 

11-17 0,52 0,48 138-145 0,69 0,31 303-315 0,86 0,14 

18-25 0,53 0,47 146-153 0,70 0,30 316-328 0,87 0,13 

26-32 0,54 0,46 154-162 0,71 0,29 329-344 0,88 0,12 

33-39 0,55 0,45 163-170 0,72 0,28 345-357 0,89 0,11 

40-46 0,56 0,44 171-179 0,73 0,27 358-374 0,90 0,10 

47-53 0,57 0,43 180-188 0,74 0,26 375-391 0,91 0,09 

54-61 0,58 0,42 189-197 0,75 0,25 392-411 0,92 0,08 

62-68 0,59 0,41 198-206 0,76 0,24 412-432 0,93 0,07 

69-76 0,60 0,40 207-215 0,77 0,23 433-456 0,94 0,06 

77-83 0,61 0,39 216-225 0,78 0,22 457-484 0,95 0,05 

84-91 0,62 0,38 226-235 0,79 0,21 485-517 0,96 0,04 

92-98 0,63 0,37 236-245 0,80 0,20 518-559 0,97 0,03 

99-106 0,64 0,36 246-256 0,81 0,19 560-619 0,98 0,02 

107-113 0,65 0,35 257-267 0,82 0,18 620-735 0,99 0,01 

114-121 0,66 0,34 268-278 0,83 0,17 >736 1,00 0,00 

 

4.2  Hoe vaak wordt een nieuwe jeugdrating berekend? 
Na afloop van elk toernooi dat meetelt voor de jeugdrating worden de nieuwe jeugdratings 
berekend. Na publicatie van de KNSB jeugdratings worden de SBO jeugdratings van spelers 
met een KNSB jeugdrating gelijkgetrokken met de KNSB jeugdrating. 

 
4.3  Hoe wordt de startrating bepaald? 

Een jeugdspeler die voor het eerst meedoet aan een toernooi dat meetelt voor de jeugdrating 
moet uiteraard een startrating krijgen. Uitgangspunt is hierbij het door de KNSB gehanteerde 
leeftijdsgerelateerde ratinggetal (leeftijd * 100 - 75 met een maximum van 1700). In 
uitzonderlijke gevallen kan deze startrating voorafgaand of na afloop van het toernooi 
bijgesteld worden door de wedstrijdleiding of de ratingcommissaris. 
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REGLEMENT RATINGPRIJS 
De jeugdcommissie wil deelname van jeugdschakers aan schaakwedstrijden en -toernooien 
stimuleren. Daarvoor is er een ratingprijs ingesteld. Alhoewel het niet de doelstelling is om de 
rating belangrijker te maken dan ze is, kan de ratingprijs een extra motivatie voor jeugdspelers 
zijn om aan wedstrijden of toernooien deel te (gaan) nemen. De ratingprijs is een oorkonde waar 
je ratingstickers op kunt plakken. 
 

 ratinggrens 600 : oorkonde met ratingsticker pion  

 ratinggrens 800 : ratingsticker paard  

 ratinggrens 1000 : ratingsticker loper  

 ratinggrens 1200 : ratingsticker toren  

 ratinggrens 1400 : ratingsticker dame 

 ratinggrens 1600 : ratingsticker koning  

 ratingoorkonde paardensprong: ratinggroei in 1 jaar van 200 of meer 
 
Artikel 1 
De ratingprijzen worden 1 x per jaar uitgereikt, bij voorkeur tijdens de laatste jeugdGP van het 
seizoen. 
 
Artikel 2 
De ratingprijzen worden alleen toegekend aan jeugdleden die op 1 mei van het seizoen hoofdlid 
zijn van een bij de SBO aangesloten vereniging. 
 
Artikel 3 
De KNSB jeugdrating van 1 mei is leidend voor de toekenning van de prijzen. 
 
Artikel 4 
De speler moet in het seizoen minimaal 20 ratingwedstrijden hebben gespeeld in het lopende 
seizoen. Per jGP-toernooi worden meestal al 7 ratingwedstrijden gespeeld. Geeft de club ook de 
interne wedstrijden door voor ratingverwerking dan tellen die ook mee. 
 
Artikel 5 
De paardensprong wordt alleen uitgereikt indien de KNSB jeugdrating op 1 mei 800 of hoger is. 
 
 
 
TIE BREAK SYSTEMEN 
Bij toernooien zijn er regelmatig vragen over de betekenis van alle getallen op de uitslagenlijsten. 
Hieronder worden de belangrijkste waarden uitgelegd, de weerstandspunten (WP), de Sonne-
born-Berger score (SB) en de progressieve score (PS). Deze scores worden vaak gebruikt om bij 
gelijk eindigen (gelijke score) een winnaar aan te kunnen wijzen. 
 
Weerstandpunten 
De som van de scores van de tegenstanders. Naarmate een speler sterkere tegenstanders heeft 
getroffen in een toernooi, is de WP hoger. De WP wordt alleen gebruikt in Zwitserse systemen. 
Sonneborn-Berger 
De SB lijkt veel op de WP, maar nu wordt de uitslag van de partijen meegewogen. Het is de som 
van de scores van de tegenstanders waarvan gewonnen is, plus de helft van de som van de 
scores van de tegenstanders waartegen remise is gespeeld. Winst tegen een sterkere speler 
levert daardoor meer SB punten op dan winst tegen een zwakkere tegenstander. Verlies levert 
geen SB punten op. De SB wordt zowel in meerkampen als Zwitserse systemen toegepast. 
Progressieve score 
Dit is de som van je eigen score van elke ronde. Dus de score na ronde 1 + score na ronde 2 + 
score na ronde 3 enz. Winst in eerdere partijen draagt meer bij aan de PS dan winst in latere 
partijen. Wordt vooral in Zwitserse systemen toegepast. 
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SCHOOLSCHAAK 
 

De categorieën 
De SBO organiseert jaarlijks het SBO schoolschaaktoernooi in 3 categorieën. In categorie C 
spelen teams uit het basisonderwijs. Dit toernooi wordt traditioneel in maart gespeeld. 
Teams met schakers uit enkel de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs vormen 
categorie B. In categorie A spelen teams waarin spelers uit álle leerjaren van het voortgezet 
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs kunnen plaatsnemen. Er wordt gespeeld in teamver-
band waarbij elk team bestaat uit vier leerlingen van één school. 
 
Schoolschaakplan 6-9 jaar  
In het seizoen 2012-2013 is de KNSB gestart met de ontwikkeling van een Schoolschaakplan 6-9 
jaar. De KNSB wil graag voor deze jonge doelgroep de komende jaren extra initiatieven 
ontplooien en bevorderen dat kinderen eerder gaan schaken en gaan deelnemen aan 
schaakactiviteiten in hun omgeving. Het plan bestaat uit twee delen: het stimuleren van lokale 
schoolschaaklessen voor 6-9 jarigen en het schoolschaaktoernooi voor 6-9 jarigen. 
 
Er is een ondersteuningsaanbod ontwikkeld om schaakverenigingen te helpen bij het opzetten 
van schaaklessen op scholen. Er zal ook extra aandacht gegeven gaan worden aan de 
uitwisseling van ervaringen, het gebruik van diverse hulpmiddelen, het vinden en opleiden van 
geschikt kader en het makkelijker contact leggen met scholen enerzijds dan wel schaakclubs 
anderzijds. 
 
Deelname aan het SBO schoolschaaktoernooi voor voortgezet onderwijs 
Teams die uitkomen in de categorie A en B kunnen zich rechtstreeks bij de organisatie melden. 
Scholen in het voortgezet onderwijs zijn vaak zo groot dat zij meerdere vestigingen hebben. Als 
regel kan gehanteerd worden dat als één school worden beschouwd die vestigingen die onder 
dezelfde directie, dus niet een stichtingsbestuur o.i.d., vallen.  
 
Plaatsing voor het SBO schoolschaaktoernooi voor basisonderwijs 
Via gemeentelijke toernooien 

Teams kunnen zich plaatsen voor het SBO schoolschaaktoernooi door deel te nemen aan 
het gemeentelijke toernooi dat door de plaatselijke schaakvereniging of de gemeentelijke 
schoolsportcommissie wordt georganiseerd. 

Via vrijplaatsen 
Er zijn ook gemeentes waar geen toernooi wordt gespeeld. Schoolteams uit die gemeen-
tes kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de SBO-organisatie. Teams uit plaatsen waar 
wel een gemeentelijk toernooi wordt gehouden, maar zich niet via die weg hebben weten 
te plaatsen, kunnen zich melden voor de overige vrijplaatsen. 
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Plaatsing voor het NK scholen 
Basisonderwijs 

In deze categorie wordt niet alleen gespeeld om de titel SBO kampioen maar ook om 
plaatsing voor het NK. De Schaakbond bepaalt ieder jaar met behulp van een speciale 
verdeelsleutel hoeveel teams er per regionale bond naar het NK mogen. Het NK wordt nog 
in hetzelfde schooljaar gespeeld zodat het team dat de plaats heeft veroverd zich in 
desgewenst dezelfde samenstelling ook landelijk kan bewijzen. 

Voortgezet onderwijs 
In de categorieën voor voortgezet onderwijs kent het NK een open inschrijving en iedere 
VO-school kan zich dus aanmelden. Het toernooi wordt via PlayChess op vier verschillen-
de dagen op de computer gespeeld. Jeugdschakers kunnen individueel of in teamverband 
voor hun school uitkomen in drie voorrondes. Per kwalificatieronde speelt één team zich 
naar de finaleronde. De complete reglementen zijn te vinden op de KNSB-site 
(http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/nationale-kampioenschappen). 

 

 

EINDSTAND SBO SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 2017 BASISONDERWIJS 

 

Nr Naam Score WP SB 

1 Schöppert 2, Hengelo 14 (27.0) 94,00 70,00 

2 Schöppert 1, Hengelo 14 (24.5) 94,00 68,50 

3 De Telgenborch, Almelo 13 (23.5) 98,00 68,00 

4 Schöppert 3, Hengelo 13 (23.0) 103,00 70,00 

5 Bargerpaske, Winterswijk 11 (21.0) 93,00 48,00 

6 Prinseschool 2, Enschede 11 (21.0) 90,00 51,00 

7 Prinseschool 1, Enschede 11 (21.0) 88,00 48,50 

8 Het Heem, Hengelo 11 (20.5) 101,00 55,50 

9 Veldzijde 1, Losser 10 (20.5) 70,00 33,00 

10 De Elzenhof, Hardenberg 10 (20.0) 94,00 46,50 

11 Widerode 1, Wierden 10 (18.5) 85,00 39,00 

12 Constantijnschool, Rijssen 9 (20.0) 88,00 39,00 

13 Schöppert 4, Hengelo 9 (18.5) 89,00 40,50 

14 De Reggewinde, Hellendoorn 9 (18.0) 85,00 38,50 

15 Widerode 2, Wierden 9 (16.5) 91,00 42,50 

16 Obs Kotten, Winterswijk 9 (16.0) 92,00 38,50 

17 De Rietslenke, Nijverdal 8 (19.0) 59,00 16,50 

18 Schothorst 1, Hengelo 8 (18.5) 59,00 14,50 

19 De Imenhof, Losser 8 (17.0) 70,00 20,50 

20 St.Jozefschool, Nieuw Heet 8 (16.5) 73,00 22,00 

21 Veldzijde 2, Losser 8 (14.0) 58,00 14,00 

22 Telgenkamp, Hengelo 7 (16.0) 75,00 22,00 

23 Schöppert 5, Hengelo 7 (14.0) 63,00 11,00 

24 Alfrink 1, Hengelo 4 (11.5) 64,00 6,50 

25 Alfrink 2, Hengelo 2 (5.0) 70,00 1,00 

26 Schothorst 2, Hengelo 1 (7.0) 60,00 2,00 
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EINDSTAND NK SCHOOLSCHAAK 2017 BASISONDERWIJS 

Nr Naam MP (BP)   

1 SGA1 De Pinksterbloem 19 (34)   

2 SGA2 IPS Almere 18 (13.5   

3 OSBO1 De Akker 18 (29.5)   

4 SBO2 t Schöppert 2 12 (25.5)   

5 SBO1 t Schöppert 1 12 (23.5)   

6 OSBO4 De Hazesprong 2  6 (17)   

 
 

EINDSTAND NK SCHOOLSCHAAK 2017 BASISONDERWIJS MIDDENBOUW 
 BO gr. 3-5: scholen met max. 9 spelers 
1. De Ark, Haarlem 91 
2. De Klimboom, Best 83 
3. ’t Schöppert, Hengelo 81 
10. Widerode, Wierden 72 
16. De Elstar, Elst 58 
 
SBO-leden die in dit individuele toernooi in de prijzen zijn gevallen: 

in groep 3C is Evan Gelten (Widerode, Mat-Ador) kampioen geworden. 
in groep 5A is Storm Fallaux (Schöppert, Minerva kampioen geworden. 
in groep 5C is Olivia Buijnsters (Schöppert, Minerva) is tweede geworden. 

 
 
 

SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 2016-2017 CATEGORIE VOORTGEZET ONDERWIJS  

Het NK voortgezet onderwijs kent drie voorrondes op internet. De derde voorronde werd een 
groot succes, omdat het Bataafs lyceum zich plaatste voor de finale van de bovenbouw en het 
Noordik voor de finale van de onderbouw. Ook de Passie uit Wierden heeft deelgenomen aan de 
voorrondes. 

 

De finale was echter heel sterk, het Bataafs Lyceum eindigde helaas onderaan, maar ze 
hebben een geweldige ervaring opgedaan en de wereldkampioen gezien! Het Noordik scoorde in 
de categorie voortgezet onderwijs (de eerste twee leerjaren) met topper Onno Elgersma aan bord 
1 meer bordpunten en werd uiteindelijk 5de. Ook voor hen was het een leerzame dag. 

 

 
NK VO I (alle leerjaren) Rav Bp 

1. Topsporttalentschool Groningen 2161 17 

2. Gymnasium Apeldoorn 1812 11.5 

3. Wartburg College 1872 11.5 

4. Theresialyceum  1616 11 

5. Stedelijk Gymnasium Leiden  1706 7.5 

6. Bataafs Lyceum 1436 1.5 

 

 

 
NK VO II (leerjaren 1 en 2) Rav Bp 

1. Willem Lodewijk Gymnasium  1435 15 

2. Libanon Lyceum 1448 13.5 

3. Stedelijk Gymnasium Leiden  1242 10 

4. Leidsche Rijn College 1086 8.5 

5. Het Noordik 1184 6.5 

6. Murmellius Gymnasium  828 6.5 

  

http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T28
http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T29
http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T19
http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T27
http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T26
http://oud.schaakbond.nl/data/nkschool/2017/Basis/R11.html#T22
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T4
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T5
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T2
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T3
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T1
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_I_(alle_leerjaren)/R5.html#T6
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T204
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T202
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T201
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T205
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T206
http://oud.schaakbond.nl/data/nkvo/2017/VO_II_(leerjaren_1_en_2)/R5.html#T203
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DIPLOMACONSULAAT 
 

De volgende officiële KNSB diploma’s zijn in omloop en worden landelijk erkend: 
 
De stappenmethode 
Opstapje 1 (A5 formaat) 
Opstapje 2 (A5 formaat) 
Stappen  1, 2, 3, 4, 5 en 6 
En tevens de plusdiploma’s  1+, 2+, 3+, 4+, 5+ en 6+ 
 
Is de schaker voorbereid om een examen te kunnen maken, dan kunt u de bestelling voor dat 
desbetreffende examen plaatsen bij: 

Diplomaconsul SBO 
Marc Schippers 
Jan van Arkelstraat 30 
8101 EN  Raalte 
Tel: 0572-851156 
E-mail: jeugddiploma@sboschaak.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten  
 KNSB-leden Niet KNSB-leden 

Opstapje’s (examen + diploma): € 1,50 € 2,00 
Stap 1 t/m 6 (examen + diploma): € 2,00 € 3,00 

Stap 1 t/m 6 plus (examen + diploma): € 2,00 € 3,00 
Let wel: portokosten worden in rekening gebracht! 
 
Nadat u de examens hebt ontvangen treedt de volgende procedure in werking: 

1. Uw vereniging of school neemt de examens af. 
2. Uw vereniging of school stuurt het gemaakte werk, volledig ingevuld, retour naar de 

diplomaconsul. 
3. De diplomaconsul kijkt het gemaakte werk na, en geeft de resultaten door. 
4. De diplomaconsul stuurt de vereniging of school een ondertekend diploma toe, één voor 

elk kind, dat zijn/haar examen goed volbracht heeft. 
5. De vereniging of school voorziet het diploma van naam, geboortedatum en 

uitreikingsdatum. 
6. De diplomaconsul stuurt de examens naar de KNSB op. 
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Onderstaand een overzicht van kinderen die geslaagd zijn voor het vermelde stapdiploma in 
het seizoen 2016-2017 (september t/m augustus). Zij waren ten tijde van hun examen lid van de 
genoemde schaakvereniging die bij de SBO is aangesloten. 
 
 
OPSTAPJE 1  OPSTAPJE 2 

EDS 
Alec Sanchez 
Hugo Prinsen 
 

WSG 
Finley Bonnink 
 

 EDS 
Alec Sanchez 
 

 
STAP 1  STAP 1 plus 

Almelo 
Liam den Hollander 
Tristan van der Tuin 
Jesse Westerhof 
Cem Jayla 
Raoul van der Heide 
Emre Ergilnoaz 
Yannick Steenhagen 
Rosalie Kamp 
Raili Eppers 
Joshua Maela 
Funda Jayla 
Jurjen Meenhuis 
Jay-Giant Sappulette 
 
EDS 
Jort Spekreijse 
Lars van Emmerik 
 
HEC 
Lucas Vorgers 
Sanne Nabers 
Senne Aalbers 
Cathelijne Wijngaarde 
Sem Ekkelenkamp 
Jurrian Buunk 
 
HZP 
Thijs Saueressig 
 
Lonneker 
Nadine Gringhuis 
Sibren Wissink 
 
 

Mat-Ador 
Sven Oollen 
Finn Kroeze 
Yvar Teunis 
 
Max Euwe 
Tom van der Kolk 
Nika Dijk 
Georgios Korkis 
Miracle Wevers 
Thijs Kick Rozema 
 
Minerva 
Gijs de Cloet 
Chiel Nijhof 
Job ten Hove 
 
Rijssen 
Lea Baan 
Johan Sanderman 
Bart Heuvelman 
 
WSG 
Micha Verheij 
Finn Hoog Antink 
Sylvan Vrieze 
Lani Oyewole 
Niels van der Ham 
 

Minerva 
Joris Beltman 
Ruby de Jonge 
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STAP 2  STAP 2 plus 

Almelo 
Misha Tang 
Manuel Fernandez 
Aiden Florijn 
Lucas van Zon 
Tristan van der Tuin 
Mees Klok 
Stephanie de Jong 
 
Max Euwe 
Eva Mia Jaansoo 
Jochem Ormel 
Ali Dervis 
 

Minerva 
Kylian Geerdink 
 
Rijssen 
Jurian Brinks 
 
 
WSG 
Merijn Hofstra 
 

WSG 
Laura Maris 
Bram Wilterdink 
Wietse Stoverink 
 

 
STAP 3  STAP 3 plus 

Almelo 
Kars van Dam 
Krikor Morgen 
Hein Maathuis 
 
Minerva 
Hugo Eijkelkamp 
 

Rijssen 
Diederick Haase 
 
WSG 
Evi Maris 
Lauri Maris 
 

Rijssen 
Max Hoekstra 
 

 
STAP 4  STAP 4 plus 

Max Euwe 
Dante Chiappino 
 
Rijssen 
Maarten Meulenkolk 
 

 
 
 
 

 

   
 
 
STAP 5   

Almelo 
Onno Elgersma 
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De Kerstzwartschool 
Ruurlo 
 
STAP 1 
  
Steijn van Veenhuizen 
Jools Römer 
Tim Verschuren 
Floor Bosboom 
Felix Ruesink 
  
STAP 2 
 
Sjoerd Ruesink 
Sander Olthof 
  
STAP 3 
 
Lucas Visschers 
Nout Lindenschot 
Jesse Bresser 
Robbe Burker 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

Op deze pagina vindt u een overzicht van gediplomeerden die via hun 

school geslaagd zijn voor het vermelde stapdiploma in het seizoen 2016-

2017 (september t/m augustus). Zij waren ten tijde van hun examen geen 

lid van een schaakvereniging en ook zij worden natuurlijk gefeliciteerd. 

 

Mochten er onverhoopt namen niet of onterecht genoemd zijn, 
dan kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 

Marc Schippers 

Diplomaconsul 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND (KNSB) 
 

(Jeugd)lidmaatschap 
Algemeen 
Wie lid wordt van een schaakvereniging wordt, zodra de vereniging dit doorgeeft, ook lid van de 
Schaakbond. Leden ontvangen 6 keer per jaar het Schaakmagazine met daarin niet alleen infor-
matie voor volwassenen maar ook een aantal speciale jeugdpagina’s. Andere voordelen van een 
lidmaatschap zijn bijv. mee mogen doen aan teamwedstrijden voor je club, mee mogen doen aan 
bijzondere toernooien als Open Nederlands JeugdKampioenschap (wordt al meer dan 20 jaar in 
de zomervakantie in Twente gehouden!) en andere nationale kampioenschappen, verwerken van 
je wedstrijden in rating (zie ook elders in deze gids) en niet te vergeten trainingen en opleidingen 
op diverse niveaus. 
 
Uitgebreid lidmaatschap voor jeugdschaker t/m 12 jaar 
Sinds 1 oktober 2011 is het KNSB-jeugdlidmaatschap voor nieuwe leden t/m 12 jaar uitgebreid. 
ChessTutor Stap 1 en een jaarlidmaatschap voor Internetschaak zijn onderdeel geworden van het 
KNSB jeugdlidmaatschap. Jeugdspelers t/m 12 jaar (D categorie en jonger) die voor het eerst lid 
worden van een vereniging ontvangen Chess Tutor Stap 1. Chess Tutor is de interactieve digitale 
versie van de Stappenmethode. In Chess Tutor wordt veel aandacht besteed aan vaardigheids-
oefeningen. Bijna elke les in Stap 1 bestaat uit een instructie les, basisoefeningen, spelletjes, 
extra oefeningen, toetsen en een partij spelen. Bij elkaar zijn het al gauw 1700 opgaven en een 
60-tal spelletjes. 
Jeugdspelers die ook het tweede jaar lid blijven ontvangen in het tweede jaar een jaarlidmaat-
schap voor Internetschaak. Playchess is de online schaakserver waar KNSB 
internetschaakleden tegen spelers van over de hele wereld dagelijks kunnen schaken. 
 
SpeelZ 
Vanaf januari 2007 is het mogelijk deel te nemen aan het schoolschaak-
project SpeelZ. Het concept van het SpeelZ-project van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond (KNSB) is als volgt. Een school kan schaken 
op school introduceren door de aanschaf van een leskist inclusief schaak-
materialen. Voor het bedrag van 125 euro ontvangt de school een jaar 
lang een kist in bruikleen. Enige voorwaarde is dat 10 kinderen als deel-
nemer aan het project worden doorgegeven aan de bond. De kinderen 
zijn dan een jaar lang deelnemer aan het project en daarmee tevens 
aangesloten bij de schaakbond. Bij het project wordt klassikaal geschaakt. Er is een speciaal 
lesprogramma beschikbaar voor groepen 5 t/m 8 vanaf ca. 10 lessen. Een schaakles duurt van 30 
tot 60 minuten. Alle opgaven zijn van korte instructies voorzien. In de leskist zitten verschillende 
hulpmiddelen voor de school en de schaakleraar. De leskist is zowel geschikt voor leerkrachten 
zonder veel schaakervaring, als voor meer ervaren schaaklesgevers. De lesmaterialen in de les-
kist zijn onderdeel van de officiële lesmethode van de KNSB, de Stappenmethode. Voor meer 
informatie kijk op: www.speelz.org 
 
Chessity 
Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken. Het bevat veel 'game-
elementen' uit populaire games die een extra stimulans vormen voor kinderen om meer en beter 
te leren schaken. De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van 
leren van de speler aan. Dit gebeurt 'onder de motorkap' zodat de speler zich op de game kan 
concentreren, maar gaandeweg toch beter en sneller leert. Verder is voor trainers een 
leerlingvolgsysteem ingebouwd, waarmee zij de vorderingen van hun leerlingen kunnen volgen 
maar ook advies krijgen over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen 
worden verbeterd. 
Voor meer informatie ga naar www.chessity.nl. 
 

  

 

http://www.chessity.nl/
http://www.speelz.org/
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HUTTONTOERNOOI 2016 
 

Het jaarlijkse Huttontoernooi is en blijft toch altijd een bijzonder moment, want hoe vaak strijd je 
als bonden tegen elkaar... 

 

Dit jaar mocht ondergetekende die al wel een aantal keren als deelnemer was meegegaan voor 
het eerst de reis naar het Huttontoernooi organiseren. Deze taak is van Thomas Hummel 
overgenomen. Het beloofde een mooie klus te worden, maar wel één die elk jaar met veel plezier 
wordt vervuld. 

 

De andere begeleiders waren Bernard van Lenthe, Vigen Boghossian, Irene Bogouslavskii en 
Erik Maris. Een team dat grotendeels veel ervaring heeft met het jeugdschaken en dus is er 
deskundigheid in overvloed. De SBO werd vertegenwoordigd in vijf leeftijdscategorieën: 

 

A: Lars van Schooten; Yorick Postema; Martijn vd Belt en Thomas Berghuis 

B: Onno Elgersma; Oseb Merkon; Thomas Kanger en Feline Waardenburg 

C: Marlinde Waardenburg; Linet Boghossian; Chantal van Schooten en Anita Merkon 

D: Wahe Boghossian; Veronique Bogouslavskii; Joost vd Noordaa en Barto Visser 

E: Joas Tiggelaar; Lauri Maris; Isabella Bertholee en Evi Maris 

 

Een veelbelovend rijtje zoals u kan zien, volop met nationale en regionale talenten! 

's Ochtends vroeg met de trein richting het altijd mooie Delft. Vanuit Enschede, Hengelo, Almelo 
en Deventer stapten de deelnemers in zoals vooraf werd besproken. Tijdens de heenreis verliep 
zoals gebruikelijk voorspoedig, maar de terugreis was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook 
vrij rustig! Maar wat wil je ook: bijna twaalf uur bezig op één dag waarvan acht uur aan het 
schaken. 

 

Eenmaal aangekomen in Delft was het ff een speurtocht naar het gebouw waar het toernooi 
gehouden werd. Helaas liet Google Maps ons meerdere malen in de steek, maar wist een 
vriendelijke timmerman ons te loodsen naar de speelzaal: het Science Centre van de TU Delft. 
Een mooi groot modelvliegtuig voor de ingang en een technisch museum met allerlei leuke 
spelletjes zorgden voor de nodige eyecatchers. 

 

Aanmelding compleet, stickers voor het museum uitgedeeld, iedereen op zijn/haar plek en het 
schaken kon beginnen! Helaas had vooral de A groep het moeilijk, maar waren er toch mooie 
persoonlijke resultaten van bijvoorbeeld Lars met een overwinning op Marijn den Hartog (2200) 
en een remise van Yorick tegen Kevin Nguyen (2200)! 

 

De B groep was erg sterk dit jaar, onder andere door de aanvulling van Onno Elgersma (eigenlijk 
nog D-speler!). De SBO begon niet erg sterk door twee keer gelijk te spelen, maar wist de rug te 
rechten en de rest te winnen. Dit leidde tot een tweede plaats in de B groep! 

 

In de C-categorie kwamen we dit seizoen met een compleet meisjesteam uit, wat natuurlijk de 
nodige gezelligheid opleverde. Helaas ging dit niet altijd ten goede aan het resultaat en werd de C 
groep zesde in het klassement. 

 

De D groep was ook sterk bezet. Met krachtpatser Wahe aan bord 1 en scherpschutter Joost aan 
bord 3 werden er 12 bordpunten gescoord. Dit was ook goed voor een tweede plaats in het 
klassement! Waar gaat dit heen? 

 

Onze spelers die in the E-categorie uitkwamen werden door ondergetekende misschien wel als 
absolute topkandidaat benoemd. De zusjes Maris en de jongste dame van de familie Bertholee 
speelden samen met Joas Tiggelaar, die dus de enige jongen in dit team was. Er was vaak het 
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betere van het spel, maar toch was de tegenstander op het eind helaas net te sterk. Door twee 
sterke laatste rondes kwam de SBO toch nog net op een vierde plaats terecht. 

 

Tussen alle partijen door werd natuurlijk het mooie en vooral interessante museum bezocht. Niet 
zoals alle musea was dit een museum met spelletjes en veel toeters & bellen. Wie alles wilde 
bekijken en/of uitproberen, had daar zeker een uur voor nodig. Erg populair was een grote kooi in 
het midden van de zaal, waarbij er allerlei plastic ballen in hoog tempo uit de lucht kwamen vallen. 
Ook waren de wat antiekere videogames erg populair onder de vele pubers. 

 

Aan het eind van het toernooi was het dan zo ver: de prijsuitreiking. Bij zowel de deelnemers als 
bij de begeleiders zoemden er al wat geluiden van 'Misschien zijn we wel derde met de SBO..' of 
'Het kan toch niet waar zijn?' 

 

Met de individuele prijsuitreiking werden deze geluiden al sterker. De feeststemming zat er 
natuurlijk al goed in, omdat we sinds lange tijd weer twee teams hadden die zich hadden 
gemengd in de top 3. 

Dan het moment suprême: de spanning werd langzaam opgebouwd door de organisatie. Drie 
teams met allemaal 25 matchpunten: de Leidse Schaakbond vijfde met 45 bordpunten. Nog meer 
gekriebel dus: de Haagse Schaakbond vierde met 49 bordpunten. Nogmaals het zinnetje 'Het zal 
toch niet?!'. En ja hoor: SBO derde van Nederland met 25 matchpunten en 52 bordpunten! Wat 
een feest! Natuurlijk werd er in euforie geroepen 'Iedereen krijgt een ijsje bij de Burger King!'. 
Ondanks dat er geen ijsjes waren, was de feeststemming er volop. Zo veel zelfs dat de kinderen 
zowaar vermoeid waren in plaats van nog drukker. Natuurlijk was er wel gezelligheid voor 100 op 
Schiphol, waar we na het eten al afscheid namen van Isabella, Martijn en Yorick. Een vrij relaxte 
terugreis dus, zoals eerder al benoemd. Er werden veel spelletjes op de telefoons gespeeld en er 
werd gelachen om allerlei rare filmpjes op Facebook. Al met al kun je dus wel spreken van een 
zeer geslaagde editie van het Huttontoernooi met een fantastisch resultaat. Het is namelijk een 
evenaring van het beste resultaat ooit door de SBO! Ondergetekende kijkt in ieder geval uit naar 
komende editie, dit keer in Den Haag. 
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