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Foto: het winnende team van GSV uit Groningen (2019)
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Op bezoek in Gouda
Op de zaterdagen 11 en 18 juni 2022 zullen, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
(KNSB), de Nederlandse Kampioenschappen Schaken voor teams Basisonderwijs Algemeen plaatsvinden in
Gouda.
In deze categorie Algemeen wordt gespeeld met 38 viertallen, waarbij elk viertal bestaat uit kinderen van
eenzelfde school tot en met groep 8, inclusief reserves in totaal 188 spelers.
Het kampioenschap voor de middenbouw vindt net als voorgaande jaren op een andere locatie en datum
plaats, dit jaar in Schiedam op 2 juli.
In de categorie Algemeen wordt al voor de 49e keer gespeeld om de titels. De KNSB zal samen met Schaakclub
Messemaker 1847 uit Gouda, de organisatie verzorgen. Messemaker is de oudste schaakvereniging van
Nederland en viert dit jaar haar 175-jarig jubileum. Ook in 2018 en 2019 werd dit kampioenschap al in Gouda
gespeeld. In 2020 en 2021 kon het toernooi vanwege de coronapandemie niet fysiek plaatsvinden, maar zijn er
wel online edities geweest.
De keuze voor Gouda als locatie is een logische gezien de staat van dienst van SC Messemaker 1847. Deze
club organiseert niet alleen heel veel jeugdschaakkampioenschappen voor de Rotterdamse Schaakbond, ze
heeft behalve de eerdere editie van dit toernooi in 2019 in het verleden ook al gefungeerd als organisator van
de Nationale Pupillendag, bovendien past dit toernooi goed in de jubileumactiviteiten van Messemaker in 2022.
We wensen eenieder een hele fijne en sportief NK toe.
Namens de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Met vriendelijke groet,
Eric van Breugel

KNSB bestuurslid Iozefina Paulet spreekt de zaal toe tijdens de prijsuitreiking in 2018
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Foto: De nummers 1 t/m 3 van 2018

Foto: De puzzelwinnaars
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Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat uit: Angelique Osinga (indelingsdeskundige), André v.d. Graaf (hoofdwedstrijdleider)
en Peter Scheeren (toernooidirecteur), geassisteerd door een zestal assistent-wedstrijdleiders.

Protesten en handhaving van het reglement
Tegen elke beslissing van de wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing,
protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de betreffende wedstrijdleider, die
voor onverwijlde behandeling door de hoofdwedstrijdleider zorgdraagt.

Beroep
Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is vervolgens nog beroep mogelijk bij de coördinator
Schoolschaken. De heer Koos Stolk is als coördinator Schoolschaken benoemd. De heer Stolk is Internationaal
Arbiter en belast met de uitvoering en handhaving van het reglement en het beslissen in alle geschillen en
onvoorziene gevallen welke zich terzake mochten voordoen. Beroep tegen beslissingen van de wedstrijdleiding
als bedoeld in artikel 19 kan binnen 48 uur bij de coördinator Schoolschaken schriftelijk (of per email) worden
aangetekend. De beslissing van de coördinator Schoolschaken is bindend.

Speellocatie en routebeschrijving
Adres van de speellocatie:
"De Goudse Waarden", Kanaalstraat 31, 2801 SH te Gouda
De speellocatie is de aula van "De Goudse Waarden", deze ligt langs de rivier de Gouwe.
Vanaf het station is het ongeveer tien minuten lopen (er gaat geen bus die kant op) en wel als volgt:
Station aan de centrumkant uitlopen, schuin rechts oversteken en het park inlopen, vervolgens de
weg volgen tot de T-splitsing bij de Gouwe en rechtsaf gaan tot aan de 1ste weg rechts naar
beneden de Kanaalstraat, na ± 200 meter is de parkeerplaats van de school daarnaast de
hoofdingang van De Goudse Waarden..
Voor deelnemers die met de auto komen: op de speeldagen is het grote parkeerterrein van de BAM (tegenover
de school, aan de H.J.Nederhofstraat) beschikbaar om gratis te parkeren.
Op de begane grond direct bij de ingang kunnen de teams zich aanmelden. De daarnaast gelegen grote aula
dient als publieksruimte. De speellokalen bevinden zich op de 2e verdieping.
Zie voor details de plattegrond op de volgende pagina.
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Plaatsing via voorwedstrijden
In de regionale bonden zijn de nodige wedstrijden gehouden om te komen tot een verantwoorde afvaardiging
naar het NK schaken voor schoolteams basisonderwijs. Het hieronder gepubliceerde schema geeft een
overzicht van het aantal deelnemende teams dat aan deze regionale voorronden heeft deelgenomen.
Seizoen 2021-2022

Regionale Bond
Friese Schaakbond (FSB)
Noordelijke Schaakbond (NOSBO)
Schaakbond Overijssel (SBO)
Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Stichts Gooise Schaakbond (SGS)
Schaakbond Groot Amsterdam (SGA)
Noord Hollandse Schaakbond (NHSB)
Leidse Schaakbond (LeiSB)
Haagse Schaakbond (HSB)
Rotterdamse Schaakbond (RSB)
Zeeuwse Schaakbond (ZSB)
Noord Brabantse Schaakbond (NBSB)
Limburgse Schaakbond (LiSB)
Totaal:

Aantal
schoolteams
algemeen
9
65
0
58
93
81
200
21
23
39
13
41
13
656

Aantal
kinderen
algemeen
36
260
0
232
391
324
800
84
92
156
52
164
52
2643

Vanwege corona en de lockdown tot en met januari, komen we slechts uit op een kwart van het normale aantal
deelnemende teams. Veel lokale voorronden hebben dan ook niet plaatsgevonden. De regionale finales hebben
op die van de SBO na, wel allemaal kunnen plaatsvinden, in enkele gevallen met een open inschrijving.
Afgevaardigden
Elke regionale bond is vervolgens gerechtigd een school of afdeling van een school af te vaardigen voor NK
voor Schoolteams basisonderwijs categorie Algemeen. De regionale bonden, waarvan een school bij het
voorafgaande NK voor schoolteams in de top 6 van categorie Algemeen is geëindigd, zijn gerechtigd tot
afvaardiging van een tweede schoolteam in de betreffende categorie. De overige teams worden op grond van
een verdeelsleutel aan de regionale bonden toegekend.
Wildcards
De KNSB heeft dit jaar drie wildcards toegekend aan drie reserveteams. Daarnaast heeft een school uit Gouda
een wildcard toebedeeld gekregen voor deze categorie.
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Opzet en speelschema categorie Basisonderwijs Algemeen
Teams
De teams die uitkomen in het categorie Basisonderwijs Algemeen spelen allen in één groep. In categorie
Algemeen mogen alleen scholen of afdelingen uitkomen die onder het basisonderwijs vallen of daaraan gelijk te
stellen. In de teams mogen leerlingen deelnemen uit alle groepen van 1 tot en met groep 8. Er wordt
deelgenomen door teams, bestaande uit 4 spelers, een teamleider, plus eventuele reserves. Alle spelers en
reserves moeten bij de school waarvoor zij uitkomen als leerling zijn ingeschreven.

Aantal deelnemende teams
Er nemen 38 teams deel van 4 spelers. Alle teams spelen beide speeldagen.

Spelerlijsten
Bij de inschrijving heeft de school tevens een spelerslijst opgegeven. Zorg ervoor dat de bordvolgorde steeds
correspondeert met deze spelerslijst.
Teamleiders kunnen de actuele spelerslijst vinden op:
Https://schaken.nl/nk-schoolschaak/boalg/finale-en-locatie/opstellingen
Wijziging spelerslijst
Geef wijzigingen in de spelerslijst uitsluitend door via het elektronische formulier.
https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/boalg/wijzigingsformulier-nk-bo-algemeen
De volgorde kan tot maximaal 3 dagen voor de eerste speeldag nog worden gewijzigd. Wel kunnen tot het
laatste moment in geval van nood nog extra reservespelers worden doorgegeven.

Speeldata
De eerste zes ronden worden op de 1e speeldag gespeeld op zaterdag 11 juni. Op de 2e finaledag op 18 juni
vinden de vijf slotronden plaats.

Speelsysteem en indeling
In deze categorie wordt net als afgelopen jaar gespeeld met een Zwitsers indelingssysteem waarbij alle teams
op beide finaledagen spelen. Het Zwitserse indelingssysteem houdt globaal in dat na elke speelronde de teams
met nagenoeg evenveel punten tegen elkaar ingedeeld worden.

Speeltempo
Er wordt gespeeld met klok. Het speeltempo is 15 minuten per speler voor de gehele partij, voor elke zet wordt
10 seconden extra tijd toegevoegd.

Tijdschema categorie algemeen
finaledag 1 (11 juni)
09.30 - 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur
10.45 - 11.35 uur
11.45 - 12.35 uur
12.35 - 13.10 uur
13.10 - 14.00 uur
14.10 - 15.00 uur
15.10 - 16.00 uur
16.10 - 17.00 uur

ontvangst teams
welkom, mededelingen, officiële opening
1e ronde
2e ronde
lunchpauze
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
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finaledag 2 (18 juni)
09.30 - 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur
10.45 - 11.35 uur
11.45 - 12.35 uur
12.35 - 13.10 uur
13.10 - 14.00 uur
14.10 - 15.00 uur
15.10 - 16.00 uur
16.15 - 17.00 uur

ontvangst teams
eventuele mededelingen
7e ronde
8e ronde
Lunchpauze
9e ronde
10e ronde
11e ronde
Prijsuitreiking

Prijzen
Categorie algemeen
In categorie basisonderwijs algemeen zijn prijzen beschikbaar voor de teams die als 1e t/m 10e plaats eindigen,
zowel voor de school als voor de spelers. Er zijn tevens vier individuele prijzen voor de topscorers per bord
(afgerond naar een lager bord als iemand op meerdere borden heeft gespeeld).

Foto: nummer 9 van 2018
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Huisregels
Op de wedstrijddagen gelden in en rondom het speelgebouw voor zowel deelnemers, begeleiders en
toeschouwers een aantal huisregels. Deze zijn:
Stilte in de speellokalen
In de speellokalen en de gangen daaromheen heerst gedurende de gehele dag zoveel mogelijk “stilte" op de
momenten dat er nog geschaakt wordt.
Alleen actieve spelers in wedstrijdgebied
In de speellokalen is een "wedstrijdgebied" gemarkeerd waar uitsluitend de actieve spelers en de
wedstrijdleiders mogen komen en heel beperkt de teamleiders. Alle andere personen mogen dit wedstrijdgebied
niet betreden en dienen achter de markering te blijven. Voor de spelers geldt dat zij alleen als hun eigen partij
nog niet beëindigd is, in dit gebied mogen zijn.
Klaar, beginstand opzetten!
Zodra een partij beëindigd is, wordt door de betreffende spelers de beginstand opgezet en wordt de uitslag van
de partij direct aan de wedstrijdleider of tafelleider gemeld.
Alleen eigen partij
Tijdens de partij mag noch over de eigen partij noch over een andere niet beëindigde partij worden gesproken.
De spelers mogen zich alleen met de eigen partij bemoeien. Indien er iets niet in orde is, dient direct de
wedstrijdleider of tafelleider te worden ingelicht. Een teamleider mag worden geraadpleegd indien een speler
een remiseaanbod ontvangt. De teamleider mag in dat geval het teambelang afwegen en alleen de eigen speler
antwoorden met ja of nee. De teamleider mag ook zelf een remiseaanbod initiëren door de eigen speler daarop
te attenderen.
Taak teamleiders
De teamleiders dragen er zorg voor dat de spelers 5 minuten voor aanvang van de ronde achter hun borden
plaatsnemen. Tevens dienen zij erop toe te zien dat de spelers na afloop van hun partij de uitslag aan de
wedstrijdleider hebben doorgegeven en de beginstand hebben opgezet. De teamleider is tevens
verantwoordelijk voor de spelers buiten het wedstrijdgebied.
Teamleiders mogen in het wedstrijdgebied komen mits zij de spelers en de wedstrijdleider niet hinderen. De
wedstrijdleider kan teamleiders een (tijdelijk) verbod opleggen op betreding van het wedstrijdgebied. Na afloop
van elke wedstrijd dient het wedstrijdformulier door beide teamleiders voor akkoord te worden ondertekend.
Een teamleider mag een speler een niet-bindend advies mag geven over het wel of niet aannemen en
aanbieden van remise. Echter mag hij geen partij technische informatie meegeven aan de speler. Dit advies
moet op een manier gebeuren zodat de rust en stilte in het spelersgebied niet wordt verstoord.
Correct gedrag
Bij droog weer kunnen er op het naastgelegen schoolplein ontspanningsactiviteiten worden georganiseerd. Er is
beperkt toezicht maar teamleiders worden geacht hun eigen kinderen in de gaten te houden.
In de school zelf en de bijbehorende terreinen wordt van alle betrokkenen verwacht dat zij zich als 'gast' zullen
gedragen. Van alle volwassenen wordt een actieve bijdrage verwacht in het welslagen van het kampioenschap.
De organisatie wil het een schaakfeest laten zijn voor iedereen.
EHBO
Gedurende het toernooi zullen er steeds verschillende personen aanwezig zijn die EHBO hulp kunnen verlenen.
Waarschuw direct iemand van de toernooileiding (alle personen met een badge) indien hulp nodig is.
Consumpties
Koffie, thee, frisdranken, belegde broodjes, tosti’s, chips en snoep zijn tegen schappelijke prijzen verkrijgbaar.
Om misverstanden te voorkomen: de organisatie verstrekt géén gratis lunchpakketten. In het wedstrijdgebied in
de lokalen zijn geen consumpties toegestaan! Het nuttigen van eigen consumpties en/of lunchpakketten is
elders in het gebouw wel toegestaan.
Van alle betrokkenen wordt verwacht dat alle afval in de daarvoor bestemde bakken zal worden gedeponeerd.
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Reglement voor de NK voor schoolteams Basis Onderwijs algemeen
Artikel 1: Categorieën
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren Nederlandse Kampioenschappen voor schoolteams in de
categorie Basis Onderwijs algemeen (NK).
Artikel 2: KNSB
De Nederlandse Kampioenschappen voor schoolteams worden georganiseerd door een organisatiecomité
onder auspiciën van de KNSB.
Artikel 3: Teams
Er wordt deelgenomen door teams, bestaande uit 4 spelers, een teamleider, plus eventuele reserves. Alle
spelers en reserves moeten bij de school waarvoor zij uitkomen als leerling zijn ingeschreven.
Artikel 4: Schoolsoorten
4.1 Deelname is alleen mogelijk door leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen in het Basis Onderwijs
of daaraan gelijk te stellen.
4.2 Er wordt onderscheidt gemaakt bij afdelingen van scholen met een verschillende BRIN code dan de
hoofdvestiging. Deze worden als een aparte school gezien.
4.3 De KNSB is bevoegd:
- niet in lid 1 genoemde opleidingsvormen toe te laten tot een bepaalde categorie;
- een of meer spelers, in afwijking van lid 1, tot een hogere categorie toe te laten;
- dispensatie te verlenen voor leerlingen van dagscholen die onderwijs volgen en niet aan lid 2 voldoen;
- in twijfelgevallen te beslissen over de van toepassing zijnde categorie.
Artikel 5: Deelnemersveld
Voor het samenstellen van het deelnemersveld gelden de volgende regels:
Het maximum aantal deelnemende teams is 40;
De regionale bonden, waarvan een school bij het voorafgaande NK in de top zes is geëindigd, zijn
gerechtigd tot afvaardiging van een extra schoolteam in de betreffende categorie;
Bovendien geldt dat het organisatiecomité belast met de organisatie van het NK, het recht heeft om drie
vrijplaatsen voor een plaatselijke basisschool en twee losse vrijplaatsen;
Elke regionale bond is vervolgens gerechtigd minimaal een of maximaal vijf teams af te vaardigen
volgens een verdeelsleutel toegepast op de 29 overgebleven plaatsen. De verdeelsleutel wordt naar ratio
bepaald van het aantal teams dat in een regionale voorronde heeft meegespeeld in het betreffende
seizoen;
Alle afvaardigingen dienen te geschieden op basis van een regionaal kampioenschap, tenzij de KNSB
hiervan ontheffing verleent.
Artikel 6: Inschrijving
Het recht een school af te vaardigen gaat verloren bij het overschrijden van de sluitingsdatum van inschrijving.
Op die datum dienen de inschrijfformulieren van de regionale bonden en de aanmeldingsformulieren van de
desbetreffende scholen in het bezit te zijn van het Bondsbureau.
In bijzondere gevallen kan ten aanzien van de sluitingsdatum door de KNSB dispensatie worden verleend.
Uitsluitend schriftelijke dispensatieverzoeken, met vermelding van gegronde reden(en), zullen in behandeling
worden genomen, indien deze tenminste 4 weken voor de sluitingsdatum van inschrijving op het bondsbureau
zijn ontvangen. Binnen 3 weken na ontvangst van het dispensatieverzoek krijgt de regionale bond schriftelijk
antwoord.
Inschrijfformulieren van regionale bonden die te laat ontvangen zijn en waar geen dispensatieverzoek aan
vooraf is gegaan, worden niet in behandeling genomen.
Artikel 7: Reserve teams
De KNSB bepaalt of er meer scholen worden toegelaten dan de conform artikel 5 gerechtigde.
Artikel 8: Spelerslijsten
Iedere deelnemende school dient de namen van alle spelers en reserves, alsmede de teamleider (geen speler
of reserve van het team zijnde), door middel van het aanmeldingsformulier aan de KNSB bekend te maken.
De teamleiders dienen eigener beweging, uiterlijk drie dagen voor de eerste ronde, de KNSB in kennis te stellen
van de volgorde der speelsterkte van alle opgegeven spelers en reserves. Geschiedt deze opgave niet, dan
geldt de volgorde waarin de spelers en reserves bij de aanmelding zijn opgegeven.
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Spelers en reserves mogen slechts in de aangegeven volgorde van speelsterkte in het team worden opgesteld.
Artikel 9: Scholierenlidmaatschap en verwerking voor de KNSB-Jeugdrating
Alle individuele partijen van het NK worden verwerkt voor de KNSB-Jeugdrating. Om dit mogelijk te maken,
dienen de spelers te beschikken over een KNSB-lidmaatschap. Voor de niet-clubleden, betekent dit dat ze over
het KNSB-scholierenlidmaatschap moeten beschikken. Het KNSB-scholierenlidmaatschap kan zowel
individueel door de speler zelf als door de school rechtstreeks bij de KNSB worden aangevraagd.
Artikel 10: Speelsysteem
Er worden 11 ronden verdeeld over twee speeldagen volgens het Zwitsers Indelingssysteem op
weerstandspunten gespeeld. Indeling in de eerste ronde door loting.
De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven borden met zwart en aan de even
borden met wit.
Alle wedstrijden in deze categorie worden centraal gespeeld. Alle teams spelen beide dagen.
Artikel 11: Bepaling eindstand
In elke poule wordt gespeeld om matchpunten. Eindigen qua matchpunten meer teams gelijk, dan geldt
achtereenvolgens:
a.
het aantal bordpunten;
b.
winst in de onderlinge wedstrijd;
c.
de score aan de eerste drie borden. Is deze ook gelijk, dan geldt de score aan de eerste twee borden en
is deze dan nog gelijk dan beslist de score aan het eerste bord;
d.
Indien op grond hiervan nog steeds geen beslissing is verkregen zal de KNSB middels loting het team
bepalen dat naar de volgende ronde gaat.
Artikel 12: Titel
Het team dat in winnaar wordt, verkrijgt de titel: 'Kampioen van Nederland in het Basis Onderwijs (onder
toevoeging van het jaartal).
Artikel 13: Taak teamleiders
De teamleiders hebben de volledige verantwoordelijkheid voor hun spelers gedurende de wedstrijden.
Artikel 14: Data
Ieder jaar stelt het bestuur van de KNSB tijdig vast:
a.
de data waarop gespeeld zal worden;
b.
de plaats waar centraal te spelen wedstrijden gespeeld worden.
Van de vastgestelde data mag alleen met toestemming van de KNSB worden afgeweken. De wedstrijden
mogen echter niet na de vastgestelde data worden gespeeld.
Artikel 15: FIDE-Regels
De partijen worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor Rapidschaak (aanhangsel A) met de volgende
toevoegingen:
a.
De verzuimtijd is 5 minuten;
b.
Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-Regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een
speler een mobiele telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het
spelersgebied, dan krijgt die speler een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het
apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest
die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Een speler die arriveert nadat de wedstrijd is begonnen, moet zijn of haar mobiele telefoon of
elektronische communicatiemiddel direct uitzetten en wegleggen voordat de speler de eerste zet doet.
Artikel 16: Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon per partij met vanaf de eerste zet een bijtelling van 10
seconden per zet.
Artikel 17: Begin van een wedstrijd
Voor het begin van een wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van hun team aan de
fungerend wedstrijdleider. Deze opstelling moet voldoen aan de in artikel 8 gestelde normen. Bij overtreding van
deze normen verklaart de KNSB de partij steeds verloren voor de speler die ten onrechte aan een lager bord
heeft gespeeld dan volgens de volgorde van speelsterkte bepaald was.
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Artikel 18: Kosten
a.
Deelnemende teams zijn een inschrijfgeld verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door de KNSB wordt
vastgesteld. Dit inschrijfgeld dient gelijktijdig met de aanmelding aan de KNSB te worden overgemaakt.
b.
Scholen die spelers op de spelerslijst plaatsen die niet over een actief KNSB-clublidmaatschap
beschikken, zijn tevens voor die spelers de hoogte van de benodigde scholierenlidmaatschappen
verschuldigd.
c.
Als tegemoetkoming voor de door de deelnemende schoolteams te maken kosten vergoedt de KNSB na
declaratie de noodzakelijke reiskosten als volgt:
- de vergoeding is gelijk aan de kosten voor het openbaar vervoer, goedkoopste tarief, voor vier
teamspelers en de teamleider (meermanskaarten, railrunner, studentenkaart) onder aftrek van de
vastgestelde eigen bijdrage reiskosten per team per speeldag.
- indien per auto (maximaal 1 auto per team) wordt gereisd geldt de daarvoor vastgestelde vergoeding
per kilometer, onder aftrek van de vastgestelde eigen bijdrage reiskosten per team per speeldag.
- een declaratie zonder toevoeging van treinkaartjes e.d. wordt behandeld als hier onder lid 2 vermeld.
- Het recht op reiskostenvergoeding vervalt als 3 weken na de laatste speeldag van de desbetreffende
categorie geen declaratie is ingezonden.
Artikel 19: Wedstrijdleiding
De leiding van de wedstrijden is in handen van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is belast met de
uitvoering en handhaving van dit reglement en bestaat uit een hoofdwedstrijdleider en een team van
wedstrijdleiders. De taken van de wedstrijdleiders zijn het maken van de indelingen en het goed laten verlopen
van de wedstrijden. De hoofdwedstrijdleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de wedstrijdleiding en is
aanspreekpunt van teamleiders die vragen over de gang van zaken hebben.
Artikel 20: Protest tegen een beslissing van de wedstrijdleiding
Indien een speler of een teamleider het niet eens is met een beslissing van een wedstrijdleider, kan hiertegen
protest aangetekend worden. Een speler kan dit zelf doen bij de wedstrijdleider of diens teamleider. Indien de
wedstrijdleider het protest afwijst, kan de teamleider in beroep gaan bij de hoofdwedstrijdleider. Als dit tijdens de
wedstrijd is, dan dient de speler de wedstrijd allereerst “onder protest” verder af maken. Het beroep dient
schriftelijk bij de hoofdwedstrijdleider ingediend te worden voordat een volgende ronde is aangevangen, anders
vervalt het recht op beroep weer. De hoofdwedstrijdleider beslist ter plaatse over de beroepskwestie.
Artikel 21: Beroep
Tegen beslissingen van de hoofdwedstrijdleider als bedoeld in artikel 20 kan binnen 48 uur bij de
hoofdscheidsrechter in Beroepszaken van de KNSB schriftelijk worden aangetekend, die bindend uitspraak
doet.
Aldus vastgesteld door de KNSB op 27 februari 2019.

Voor 2022 geldende bedragen:
Artikel 9
Artikel 18
Artikel 18
Artikel 18

Het KNSB-Scholierenlidmaatschap bedraagt € 8,40 per persoon (incl. BTW) en is een jaar
geldig.
Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 60,50 per team (incl. BTW)
De eigen bijdrage reiskosten per speeldag is vastgesteld op € 30,De autovergoeding per kilometer is vastgesteld op € 0,19
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Schoolschaakkampioenen basisonderwijs 1974 – heden
Categorie algemeen (tot en met groep 8)
1974
St. Jansschool (Grubbenvorst)
1975
’t Reuvelt (Grubbenvorst)
1976
Franciscusschool (Haelen)
1977
Gerardusschool (Glanerbrug)
1978
St. Jozefschool (Heemstede)
1979
St. Jan Baptistschool (Wassenaar)
1980
St. Luciaschool (Mierlo)
1981
Bongerd (Capelle a/d IJssel)
1982
Bongerd (Capelle a/d IJssel)
1983
RK Montessorischool (Nijmegen)
1984
Julianaschool (Bussum)
1985
De Fontein (Damwoude)
1986
De Wingerd (Apeldoorn)
1987
Nutsschool (Wassenaar)
1988
Immanuel (Noordbergum)
1989
Kon. Wilhelminaschool (Zoetermeer)
1990
OBS Bongerd (Capelle a/d IJssel)
1991
Montessorischool (Maarssen)
1992
OBS Bongerd (Capelle a/d IJssel)
1993
P.C. Zijlwijkschool (Leiden)
1994
OBS Driebond (Groningen)
1995
Godfried Bomansschool (Rosmalen)
1996
OBS Oostburg (Oostburg)
1997
Nutsschool (Wassenaar)
1998
De Horizon (Amstelveen)
1999
De Horizon (Amstelveen)
2000
De Blauwe Morgenster (Midden Beemster)
2001
2e Daltonschool (Amsterdam)
2002
RK BS Noorderpoort (Dongen)
2003
BS 't Palet (Maarssen)
2004
Almelose Montessorischool (Almelo)
2005
Annie M.G. Schmidtschool (Groningen)
2006
OBS Koekoek (Utrecht)
2007
Tangram (Rotterdam)
2008
De Vink (Voorschoten)
2009
School Kastanjelaan (Leiderdorp)
2010
Europaschool (Amsterdam)
2011
CBS Het Baken (Zaandam)
2012
OBS Koekoek (Utrecht)
2013
OBS Koekoek (Utrecht)
2014
De Pinksterbloem (Amsterdam)
2015
De Stelberg (Rotterdam)
2016
De Pinksterbloem (Amsterdam)
2017
De Pinksterbloem (Amsterdam)
2018
Kindercampus (Hilversum)
2019
GSV (Groningen)
2020*
OBS ’t Schöppert (Hengelo)
2021*
De Spits (Utrecht)
2022
?
* = Online
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Website
Op de KNSB website https://www.schaken.nl/nkscholen zal alle informatie over het toernooi worden
gepresenteerd. Tijdens de wedstrijddagen zullen online de partijuitslagen worden bijgehouden en op de KNSBwebsite gepubliceerd. Individuele scores, teamscores en standen worden via het programma Netstand
bijgehouden. Gedurende de wedstrijddagen zullen de uitslagen ter plekke worden ingevoerd. Daar zit een
kleine vertraging in omdat we de scores in de volgende ronde invoeren.
Dit is de link: https://knsb.netstand.nl/scores/index/37

Figuur: De KNSB-website www.schaken/nl/nkscholen/

Tevens is er een toernooiwebsite waarop o.a. actueel fotomateriaal en andere wetenswaardigheden te vinden
zijn: https://www.messemaker-1847.nl/NK-Scholen-BO/.

Figuur: De toernooiwebsite www.messemaker-1847.nl/NK-Scholen-BO/
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Basisonderwijs categorie algemeen deelnemers en voortschrijdingstabel
1e finaledag
School

Plaats

1.

Columbusschool

Almere

2.

De Triangel

Amstelveen

3.

Oscar Carré

Amsterdam

4.

Kindercampus Zuidas

Amsterdam

5.

KWS

Apeldoorn

6.

Eben-Haëzerschool

Apeldoorn

7.

Rivers Intern. School

Arnhem

8.

Het Koraal

Assendelft

9.

Matthieu Wiegman

Bergen

10. Europese School

Bergen

11. Montessorischool

Bilthoven

12 Galjoen

Den Hoorn

13. De Kleine Prins

Doetinchem

14. t Karregat

Eindhoven

15. De Boschuil

Eindhoven

16. Johannes Calvijnschool

Gouda

17. GSV

Groningen

18. OBS Joseph Haydn

Groningen

19. 't Schöppert

Hengelo

20. De KinderCampus

Hilversum

21. Michaëlschool

Leeuwarden

22. Anne Frank

Leiden

23. Elkerlyc 1

Leiderdorp

24. Elckerlyc 2

Leiderdorp

25. De Scharn

Maastricht

26. Oranje Nassauschool

Muiderberg

27. Passepartout

Nesselande

28. Montessorischool

Oegstgeest

29 Tweemaster-Kameleon

Oost-Souburg

30. Jan Luykenschool

Schellinkhout

31. De Morgenster

Sleeuwijk

32. CBS de Fontein

Ten Boer

33. De Pijlstaart 1

Utrecht

34. De Achtbaan

Utrecht

35. De Pijlstaart 2

Utrecht

36. Onder de Bogen

Utrecht

37. Essesteijn

Voorburg

38. Kievietschool

Wassenaar

1

2

3
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5

2e finaledag
6

Mp Bp

7

8

9

10

11

Tot Tot
plts
mp bp
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Teamleiders scholen
(Gesorteerd op plaatsnaam school)
Naam school

Plaats

Contactpersoon

Columbusschool

Almere

Lotfi Almosati, Jarno Witkamp

De Triangel

Amstelveen

Khoi Ho

Oscar Carré

Amsterdam

Sanne Visser

Kindercampus Zuidas

Amsterdam

AHU ERSÖZ

Koningin Wilhelmina School

Apeldoorn

Antonio Carretero

Eben-Haëzerschool

Apeldoorn

Henrieke van Grol

Rivers International School

Arnhem

Bart Buurman

ICBS Het Koraal

Assendelft

Peter Geldof

Matthieu Wiegmanschool

Bergen

Mirjam Boer

Europese School

Bergen

Rick Lahaye

Montessorischool Bilthoven

Bilthoven

Coenraad de Vos van Steenwijk

Het Galjoen

Den Hoorn

Arjan Drenthen

De Kleine Prins

Doetinchem

Niels van der Mark

BS ’t Karregat

Eindhoven

Boris Friesen

BS de Boschuil

Eindhoven

Josephine Sari

Johannes Calvijnschool

Gouda

Marco Kasbergen

OBS Joseph Haydn

Groningen

Rampal Etienne

GSV
’t Schöppert

Groningen
Hengelo

Geon Knol

De KinderCampus

Hilversum

Francisca Reimert

Michaëlschool

Leeuwarden

Joachim Botter

OBS Anne Frank Leiden

Leiden

Erick Moeri

Elckerlyc 1+2

Leiderdorp

Patrick Min

BS Scharn

Maastricht

Gino de Mon

Oranje Nassauschool

Muiderberg

Lode Broekman

Montessorischool Oegstgeest

Oegstgeest

Esther van den Oever

Tweemaster-Kameleon

Oost-Souburg

Albert Vermue

Passepartout

Rotterdam (Nesselande)

Rik Pronk

Jan Luykenschool

Schellinkhout

Andre Niekamp

De Morgenster

Sleeuwijk

Jacco Bouman

CBS de Fontein

Ten Boer

Roelof Kroon

De Pijlstaart 1+2

Utrecht

Sara Zondergeld

Onder De Bogen

Utrecht

Anagha Pandit

Achtbaan

Utrecht

Simona Karbouniaris

Essesteijn

Voorburg

Dirk van den Bergen

Kievietschool

Wassenaar

Eric van der Marel

Rob Bertholee
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Het leukste Online Jeugdschaak platform van Nederland: Schaakmatties.nl

Speel tegen echte tegenstanders en ontmoet nieuwe schaakvrienden en -vriendinnen.
Iedere vrijdag tussen 15.45 en 17.15 uur op Tornelo.com
Voor meer informatie www.schaakmatties.nl

Jubileum KNSB bestaat 150 jaar in 2023
De KNSB bestaat in mei 2023 150 jaar. We zijn een van de oudste sportbonden van Nederland en de oudste
schaakbond ter wereld. Oud, met een rijke geschiedenis, maar toch springlevend! Daar zijn we trots op! We
gaan ons jubileum groots vieren en doen dat met zoveel mogelijk mensen die onze passie delen.
Het thema voor ons jubileum is ‘Schaken kent geen grenzen’. Want we kennen geen onderscheid tussen
leeftijd, geslacht, ras, geloof of taal.
Gedurende het hele jubileumjaar 2023 zullen in het hele land allerlei activiteiten en evenementen plaatsvinden.
Het hoogtepunt ligt in de jubileumweek (20-26 mei 2023).
Dit zijn de speciale schoolschaak activiteiten:
Dinsdag 23 mei 2023:
De 1e Nationale Schoolschaakdag:
een centrale activiteit en schoolschaakactiviteiten in het hele land.
Woensdag 24 mei 2023: Online NK schoolschaak voor groepen 3, 4 en 5 van de basisschool
Donderdag 25 mei 2023: Online NK schoolschaak voor groepen 6, 7 en 8 van de basisschool
Vrijdag 26 mei 2023:
Online NK schoolschaak voor Voortgezet Onderwijs
Zie voor meer: https://schaken.nl/over-schaken/jubileum-knsb-150-jaar

19

NK schaken voor schoolteams basisonderwijs 2022

Scoretabel om zelf bij te houden
tegenstanders:

Naam schoolteam:

voor- en achternaam
spelers(sters): (in volgorde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

score:

van sterkte)

1

uit

2

uit

3

uit

4

uit

5

uit

6

uit

7

uit

8

uit

9

uit

10

uit

11

uit

12

uit

13

uit

14

uit

15

uit
bordpunten per wedstrijd:
matchpunten per
wedstrijd:
voortgang bordpunten:

uit

voortgang matchpunten:

uit

uit
uit

Plaats:

naam teamleider:
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