22/20261
Aan «Voornaam» «Tussenvoegsel» «Achternaam»
«EMail»
Beste «Voornaam»,
Hartelijk gefeliciteerd met je kwalificatie voor de Nationale Pupillendag 2022. Je bent hiervoor
geplaatst via het regionale kampioenschap of via het NK FGH Online van vorig jaar of je hebt een
van de reserveplaatsen toegewezen gekregen.
Na twee jaar geen fysieke Nationale Pupillendag, maar wel tweemaal een Online Kampioenschap
is het voor bijna alle deelnemers ditmaal hun eerste fysieke Nationale Kampioenschap. Leuk dat
je erbij bent!
Instructies voor het bevestigen van je deelname via internet vóór 3 juni 2022
Een aantal van jullie heeft al het bevestigingsformulier ingevuld, uitstekend. Wij vragen de
anderen om hun deelname te bevestigen op de volgende pagina voor 3 juni:
https://www.schaken.nl/bevestigingpupillendag
Ook als je niet mee wil of kunt doen, ontvangen we graag bericht van je afmelding, dat kan per
email aan mij, zodat we een reservespeler kunnen uitnodigen.
De kampioenschappen worden dit jaar op zaterdag 25 juni in Spijkenisse georganiseerd. Er doen
in totaal 120 kinderen mee.
Er wordt gespeeld in 3 leeftijdsgroepen:
F-jeugd:
geboren in of na 2013
G-jeugd:
geboren in of na 2014
H-jeugd:
geboren in of na 2015
Je bent ingedeeld in één groep met alle kinderen die in hetzelfde jaar geboren zijn. In de jongste
groepen zitten zelfs een paar kinderen die nog jonger zijn. Meisjes en jongens spelen in één
groep. Je speelt in je groep 7 partijen tegen kinderen die ongeveer evenveel punten hebben als jij
(ze noemen dat Zwitsers).
De locatie waar alles plaats gaat vinden is
Sporthal Olympia
Atletiekpad 1
3202 LM Spijkenisse
(bij de Spijkenisser brug)

Toernooi:
Het toernooi zal in de sportzaal worden geschaakt, inloop vanaf 8.45 uur. De prijsuitreiking zal
rond 16.45 uur zijn.
Nevenactiviteiten
Daarnaast zullen er diverse nevenactiviteiten worden georganiseerd tussen de partijen door
zodat het voor iedereen een mooie feestdag zal zijn. Bij mooi weer kunnen er ook buiten aan
activiteiten deelgenomen worden zoals voetbal en korfbal.

Een ander ding kunnen we ook al verklappen, dat de schrijfster van de boekenreeks Simon de
Schaker aanwezig zal zijn. Joyce van der Meijden vanaf 12 uur aanwezig zijn met haar boeken.
De Simon de Schaker boeken zijn dan te koop, er is zelfs een speciale toernooi aanbieding!
Uiteraard met een persoonlijke noot en handtekening van de schrijfster.
Lunch
Alle deelnemers ontvangen van de organisatie een lunchpakketje. Daarnaast is er uitstekende
catering aanwezig van Korfbalvereniging Olympia waar we te gast zijn.
Toernooisite
Het websiteadres van het toernooi is: www.nationalepupillendag.org
Kijk voor het laatste nieuws op deze site.
Deelnemerslijst
De actuele deelnemerslijst staat hier. Deze zal steeds ververst worden als uitgenodigde spelers
niet kunnen en reserves worden opgeroepen.
Op dit moment gaan we uit van 48 F-spelers, 40 G-spelers en 32 H-spelers. De verdeling kan nog
een klein beetje wijzigen als reserves worden opgeroepen.
Tijdschema:
Zaal open 8.30 uur
Aanmelding 8.45 - 9.45 uur
Opening 10.00 - 10.20 uur
Ronde 1 10.20 - 11.00 uur
Ronde 2 11.05 - 11.45 uur
Ronde 3 11.50 - 12.30 uur
Lunchpauze 12.30 - 13.30 uur
Ronde 4 13.30 - 14,10 uur
Ronde 5 14.15 - 14.55 uur
Ronde 6 15.00 - 15.40 uur
Ronde 7 15.45 - 16.25 uur
Start prijsuitreiking 16.45 - 17.00 uur

Heb je nog vragen dan kun je terecht bij ondergetekende, telefoon 06-51522045 of per e-mail
evbreugel@schaakbond.nl.
Alvast heel veel succes.
Met vriendelijke groet,

