
 

 

 

JSV Minerva organiseert 

CustomCamp Bughouse 

toernooi 

voor de jeugd en spelers tot en met 99 jaar 

zaterdag 21 mei 2016  

in het Denksportcentrum te Hengelo 

Aanmelding kan per team of individueel. Individueel aangemelde spelers worden door de organisatie 

ingedeeld. Er kunnen maximaal 30 teams meedoen. De volgorde van aanmelding is bepalend voor 

deelname. Aanmelding kan tot 18 mei via e-mail aan toernooi@minerva.schakendhengelo.nl. 

De indeling is Zwitsers in een groep. Daarbinnen worden meerdere ratinggroepen aangemaakt, 

waarbij ten minste 1 ratinggroep in de categorie U99 en 1 ratinggroep in de categorie jeugd (tot 21 

jaar, geboren in 1995 of later) wordt gemaakt. De oudste speler van een team bepaalt de 

leeftijdsindeling, daarbinnen bepaalt de gemiddelde rating van beide spelers de teamrating. Voor 

spelers vanaf 16 wordt de KNSB rating gehanteerd, voor jongere spelers de KNSB jeugdrating. 

Er worden 11 rondes gespeeld van 5 minuten per persoon per partij. 

Datum   23 mei 2015 

Inschrijving  12:30 – 12:50 

1e ronde  13:20 

Prijsuitreiking  ca. 17:00 

Locatie   Denksportcentrum, Cesar Franckstraat 36d, 7557 EG  Hengelo 

Kosten   € 7,50 per team (of € 4,00 individueel) 

Aanmelding  toernooi@minerva.schakendhengelo.nl 

Er wordt gespeeld volgens het Minerva bughouse reglement, zie 

http://www.sboschaak.net/new/upload/jeugd/Reglement%20Bughouse.def.1.0.pdf 

 

Dit toernooi wordt gesponsord door CustomCamp, http://customcamp.nl/ 

 

Jeugdschaakvereniging Minerva is een actieve vereniging met ruim 40 jeugdleden. De 

clubavonden zijn donderdag in het Kulturhus Hasselo en vrijdag in wijkcentrum ’t Lansink. 

Meer informatie op www.schakendhengelo.nl of op facebook: www.facebook.com/JSVMinerva 

http://www.sboschaak.net/new/upload/jeugd/Reglement%20Bughouse.def.1.0.pdf


 

 

 

 

 

Wat is bughouse 

Bij bughouse spelen twee teams van twee personen tegen elkaar op twee borden. De ene speler van 
een team speelt met wit tegen een tegenstander, de andere met zwart. Er wordt gespeeld met de 
normale schaakregels, maar er is een belangrijke toevoeging: een speler die een vijandelijk stuk slaat 
geeft dit aan zijn teamspeler. Zo'n geslagen stuk dat is doorgegeven mag op het bord worden ingezet 
in plaats van het spelen van een normale zet. 
 
Bij dit inzetten gelden een paar bijzondere regels: een geslagen en doorgegeven stuk mag alleen 
worden ingezet op een onbezet veld, en een pion mag niet worden ingezet op de eerste of achtste rij. 
Stukken mogen (in tegenstelling tot gewoon doorgeefschaak) met schaak (en dus ook met mat) 
worden ingezet. 
 
Ook de gepromoveerde pionnen geven een bijzondere situatie. Als een pion promoveert mag een 
speler net als in gewoon schaak er een ander stuk voor kiezen. Er blijft echter een pion op het bord 
staan; de pion wordt niet vervangen door het gevraagde stuk! Als deze gepromoveerde pion wordt 
geslagen, geeft de speler die hem slaat deze door aan zijn teamspeler. Die laatste kan hem dan 
alleen als pion op zijn eigen bord inzetten. 
 
Omdat er stukken met schaak en mat kunnen worden ingezet, wordt het teamelement en de 
bedenktijd veel belangrijker dan bij doorgeefschaak. Een bughouse-wedstrijd is afgelopen op een van 
de twee borden een winnaar is. Als een medespeler roept: "een paard is mat!" kan er dus gewoon een 
dame voor een paard worden gegeven. Immers, als het andere bord gewonnen wordt, wordt de 
wedstrijd gewonnen. 
 
Ook de bedenktijd speelt een belangrijke rol. Een speler die mat dreigt te gaan gaat "zitten", wat 
zoveel wil zeggen als dat hij geen zetten meer doet in de hoop dat zijn medespeler in de tussentijd 
voor het verstrijken van zijn bedenktijd zijn partij weet te winnen. Dit kan uiteraard alleen als degene 
die mat dreigt te gaan meer tijd heeft dan de tegenstander van zijn teamgenoot. Anders gaat de 
laatstgenoemde ook zitten, en verliest de speler die mat dreigt te gaan alsnog op tijd. 
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