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Aan de finalisten
Beste finalist,
Van harte gefeliciteerd met de plaatsing van uw schoolteam voor de finale van het NK schaken voor
schoolteams Voortgezet Onderwijs 2022. Deze finale zal plaatsvinden op donderdag 20 januari.
Het zijn bijzondere tijden en daardoor helaas geen fysieke finale op een mooie locatie bij het Tata
Steel Chess Tournament, maar een finale online. Deze finale zal op een ander platform plaatsvinden
dan de kwalificaties, namelijk op Tornelo.com. Veel schakers kennen Tornelo al. Bijna alle
jeugdkampioenschappen afgelopen jaar zijn op dit platform georganiseerd.
Tornelo.com werkt iets anders dan Chess.com. Zo spelen alle leerlingen onder hun eigen naam,
kunnen ze elkaar zien via de videokamer (Zoom) en kan met de organisatie worden gesproken.
Bij Tornelo kun je uitsluitend aan schaakwedstrijden deelnemen die klaargezet zijn. Er is geen
schaakcomputer actief.
Alle nieuwe gebruikers op Tornelo willen we de gelegenheid geven om te wennen en hun account te
testen. Daarvoor organiseren we op 13 januari een testtoernooi tussen 16.45 en 18.00 uur.
Volg de procedure bij “Aanmeldproces Tornelo” (zie verderop) en login in via de toernooilink voor
deelname aan het testtoernooi. Er worden 3 oefenronden gespeeld op het testtoernooi.
Datum finale:
donderdag 20 januari 2022
Testtoernooi op 13 januari 2022 (optioneel)
Platform:
Tornelo.com
Tijdschema finale
11:30 - 11:55 uur
12:00 - 12:45 uur
13:00 - 13.45 uur
14:00 - 14.45 uur
15.00 - 15.45 uur
16:00 - 16.45 uur
17.00 - 17.15 uur

Online verzamelen
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Huldiging winnaars

Speeltempo:
10 minuten plus 10 seconden increment
Speelsysteem:
Er wordt per team met 4 spelers aangetreden tegen de 4 spelers van het team van de tegenstander.
Elk team ontmoet alle 5 de andere teams in die categorie.
Er kunnen steeds maar 4 spelen per ronde spelen. Het is toegestaan om tussen de ronden te
wisselen van spelers en een reserve op te stellen. Dit moet wel voorafgaand aan de eerste ronde

worden doorgegeven aan de organisatie voor alle ronden! Dit in verband met het klaarzetten van de
indelingen.
Opstellingen en bordvolgorde
Gedurende de finaledag wordt een vaste bordvolgorde aangehouden inclusief de reserves. Als een
reservespeler een ronde niet speelt, schuiven de andere borden op.
Voorbeeld:
Vooraf opgegeven volgorde:
1. Speler 1
2. Speler 2
3. Speler 3
4. Speler 4
5. Speler 5
Opstelling Ronde 1 als speler 3 vrij is:
Bord 1. Speler 1
Bord 2: Speler 2
Bord 3: Speler 4
Bord 4: Speler 5
Opstelling Ronde 2 als speler 1 vrij is
Bord 1. Speler 2
Bord 2: Speler 3
Bord 3: Speler 4
Bord 4: Speler 5
Etc.
Aanmeldproces Tornelo
Om in te loggen in Tornelo maken de spelers gebruik van hun eigen emailadres en hun eigen naam.
Het is heel belangrijk dat hetzelfde emailadres wordt gebruikt in Tornelo als dat doorgegeven wordt
via het opstellingsformulier. Laat de spelers vooraf checken of ze hun account al hebben
aangemaakt.
A] Account aanmaken
1. Ga naar www.tornelo.com
2. Kies voor 'Create New account'
3. In de volgende scherm vul je jouw e-mailadres in, je achternaam en voornaam en je maakt
een wachtwoord aan. Klik op de blauwe knop 'Create account'.
4. Hierna zie je al een scherm in de browser, maar je bent nog niet klaar!
Open je e-mail en open de e-mail die je hebt ontvangen van Tornelo (check eventueel je
spamfolder).
5. Klik op de blauwe knop 'Confirm email address'
Hierna heb je een werkend Tornelo account!
B] Aanmelden voor finaletoernooi
Om te registreren voor het finale toernooi op 20 januari. Klik op de toernooilink:
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/finale-nk-vo/
Wil je aan het testtoernooi deelnemen op 13 januari gebruik dan deze link:
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/finale-nk-vo--2/

Log in met je Tornelo account
Kies player
Kies je categorie en je team. Kies de volledige naam van je school (zie deelnemende teams) of
kies uit de lijst.
Controleer of het gelukt is, door in de playerslist (links in menu) te kijken of je er tussen staat.
C] Check in op dag zelf
Vanaf een uur voor aanvang wordt het inchecken opengezet voor de spelers. Met de check in
laat je de wedstrijdleiding weten dat je online bent en klaar om ingedeeld te worden. Dat kan tot
5 minuten voor de start. Zodra de indeling live is gezet, kun je de naam van je tegenstander zien
(bovenin balk van het scherm) en kun je naar je partij en krijg je een schaakbord op het scherm.
Vergeet niet de klok te starten als je wit bent.
Regels voor online en tips
Ondanks dat Tornelo een heel stabiel platform is, geldt voor live toernooien nog altijd het advies om
een vaste kabel te gebruiken voor Internet of een goede stabiele wifi verbinding. Gebruik een pc of
laptop, geen tablet of smartphone.
Bij slechte verbinding komt het wel eens voor dat het systeem hapert. Ververs dan je scherm (ctrl
F5), of log opnieuw in via de toernooilink om je partij te vervolgen.
Browsers die worden aanbevolen zijn Chrome, Firefox of Safari. Andere browsers kunnen ook heel
goed werken, kwestie van uitproberen.
We vragen alle deelnemers zich aan de gedragsregels voor online schaken te houden. Dat betekent
dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken tijdens de partijen. Op de pc / laptop mogen spelers alleen
Tornelo en Zoom open hebben staan.
Bij overtreding staat direct verlies van alle gespeelde partijen die dag en kun je bovendien een
schorsing van een half jaar krijgen voor online evenementen van de KNSB.
Bij Tornelo is alles gericht op preventie. Er wordt niet alleen software gebruikt om fraude op te
sporen uit de gespeelde zetten, spelers worden ook fysiek in de gaten gehouden.
Daarom geldt voor alle categorieën:
- Camera + microfoon verplicht en aan tijdens de partijen;
- De wedstrijdleiding kan spelers vragen om het scherm te delen. De spelers zijn verplicht
hieraan mee te werken.
Het is toegestaan om met alle spelers van een team fysiek vanaf één ruimte deel te nemen. Let dan
op of het geluid van de microfoon / luidspreker geen overlast geven. Je kunt dan ook kiezen om 1
laptop in te zetten als camera, die zo staat dat de arbiters alle spelers kunnen zien. Daarnaast moet 1
microfoon aan blijven staan, zolang er nog speler(s) bezig zijn.
Opstellingen doorgeven uiterlijk woensdag 19 januari voor 12.00 uur:
De teamleiders vragen we uiterlijk woensdag 19 januari voor 12.00 uur via dit formulier de
opstellingen met de vaste volgorde van de finaledag door te geven. Van de spelers wordt zowel de
voor-, achternaam alsmede het emailadres gevraagd. De namen en emailadressen moeten exact
overeenkomen als waarmee ingelogd wordt in Tornelo:
https://schaken.nl/nk-schoolschaak/opstelling-finaleteam-nk-vo-2022
Indelingen, uitslagen en (eind)standen:

In Tornelo worden bij Team standings alleen de bordpunten getoond. Daardoor laat deze niet altijd
de juiste volgorde zien. De juiste volgorde wordt op de uitslagen pagina’s van knsb netstand
bijgehouden, zie: https://knsb.netstand.nl/scores/index/36
Artikel 7.5 van reglement (reglement):
De eindstand in alle drie de categorieën wordt als volgt opgemaakt:
a. het team met de meeste gescoorde matchpunten;
b. indien gelijk het team met de meeste gescoorde bordpunten;
c. het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijden;
d. het team dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en een bord(en) de beste score
heeft behaald in de onderlinge wedstrijd, geldt alleen voor de eerste plaats;
e. loting.
Deelnemende teams:
VO I
1
2
3
4
5
6

Christelijk Gymnasium Utrecht
Stedelijk Gymnasium Leiden 1
Stedelijk Gymnasium Leiden 2
Leidsche Rijn College-Utrecht
College Hageveld-Heemstede
Emmauscollege-Rotterdam

VO II
1
2
3
4
5
6

Stedelijk Gymnasium Leiden 1
Stedelijk Gymnasium Leiden 2
Gymnasium Novum-Voorburg
Cygnus Gymnasium-Amsterdam
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Porta Mosana College–Maastricht

VO III
1
2
3
4
5
6

Bataafs Lyceum–Hengelo
Huygens Lyceum-Eindhoven
Calvijn College–Goes
De Passie-Wierden
Adriaan Roland Holstschool-Bergen
Cygnus Gymnasium-Amsterdam

Teamleiders kunnen zelf overigens ook gratis via de toernooilink live de partijen meekijken met als
status “spectator”.
We wensen iedereen alvast veel succes en hopen op een mooie finale.
Met vriendelijke groet,

