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De winnende teams bij de A (KC), C (KlimOp) en D (ESV) van afgelopen jaar (foto Ilja Kalle)
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Voorwoord
Bij het afsluiten van de vorige editie van de JCC was één ding voor gastheer RSB heel duidelijk, namelijk dat
we voor 2020 op zoek moesten naar een grotere locatie dan het Podium aan de Maas. Die locatie was immers
net even iets te krap gebleken voor de ruim 300 schakers en 200 begeleiders en toeschouwers die de JCC
2019 op de been had gebracht.
Niemand die toen had kunnen bedenken dat we – gedwongen door Corona – juist voor innovatieve
kleinschaligheid moesten kiezen om het evenement überhaupt nog een kans van doorgaan te geven.
Zo zijn we uiteindelijk voor de NK E-teams en de JCC categorie D uitgekomen op de RSB-speellocaties van
IJsselmonde en Papendrecht. Naast deze locaties in het zuidwesten van het land heeft ook de SBO de hand
uitgestoken en Almelo (in het oosten) naar voren geschoven als speellocatie voor de D en E. Voor de JCC
categorieën C en A (de oudere jeugd) zat er voor de KNSB niets anders op dan die over nog meer locaties door
het hele land te verspreiden.
Het zal dus in velerlei opzichten een heel ander evenement worden dan in alle jaren ervoor. Geen drukte rond
de borden, geen volle analyse zalen, geen massale aanwezigheid van begeleiders en ouders, minder
deelnemende teams, enzovoorts. Daartegenover staat dat één ding zeker hetzelfde blijft, en dat is de strijd op
de 64 velden. We verwachten weer veel spanning, plezier en mooie partijen op de borden te zien. Dat zien geldt
in eerste instantie alleen voor de spelers zelf. Bij het later naspelen kunnen anderen er echter ook van genieten.
Ons aan de corona regels houdend gaan we er met z’n allen dus gewoon het beste van maken!
Hans van den Beukel
Jeugdleder RSB
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Inleiding
Op de zaterdagen 3 oktober, 16 januari* en 30 januari 2021* (* = deze data zijn nog onder voorbehoud van
corona maatregelen) zullen, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB), voor de 47e
maal de competities in de Meesterklasse A, C, D en E van de KNSB Jeugdclubcompetitie worden
georganiseerd.
Dit zijn de wedstrijden om de officiële Nederlandse Jeugdschaaktitels voor clubteams. Er wordt gespeeld om de
Nederlandse titel in vier categorieën, te weten:
A categorie, zijnde de leeftijdscategorie t/m 18 jaar (geboren in 2002 of later)*
C categorie, zijnde de leeftijdscategorie t/m 14 jaar (geboren in 2006 of later)
D categorie, zijnde de leeftijdscategorie t/m 12 jaar (geboren in 2007 of later)
E categorie, zijnde de leeftijdscategorie t/m 10 jaar (geboren in 2010 of later)
* = In de B categorie (t/m 16 jaar) wordt geen aparte competitie gespeeld. Deze spelers komen samen met de A
spelers uit in de A categorie.
Vanwege corona maatregelen is de opzet dit jaar tijdelijk aangepast.
De categorieen zijn gescheiden van data en/of locatie. Voorop staat dat de jeugd weer veilig kan schaken, maar
met behoud van het karakter van de reguliere wedstrijden in de KNSB Jeugdclubcompetitie.
- A en C, 3 wedstrijden op een dag, 4 a 6 teams per locatie
- D, 5 wedstrijden op een dag, 12 teams per locatie
- E, 7 wedstrijden op een dag, 16 teams per locatie
Door bij de D en de E een halve finale in te lassen, houden we het aantal kinderen beperkt.
Voor de A en de C staat daarnaast een online programma klaar mochten bepaalde wedstrijden niet door
kunnen gaan.
We hebben eenmalig toestemming gekregen van de ratingcommissaris om de wedstrijden in de A en de C toch
voor de KNSB-rating te laten verwerken, ondanks dat het een korter speeltempo is.
Bij de A is de Promotieklasse A geintegreerd met de Meesterklasse A. Dit jaar nemen 16 teams deel in deze
klasse.
Totaal aantal deelnemende teams vorige seizoenen
Het totaal aantal deelnemende teams inclusief regionale kampioenschappen de laatste vijf jaar is als volgt:

Categorie A landelijk-interregionaal
Categorie C regionaal
Categorie D regionaal
Categorie E regionaal

2015
44
86
128
84
342

2016
48
98
131
85
362
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2017
51
92
116
73
332

2018
46
86
115
83
330

2019
47
83
112
91
333
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Corona maatregelen
Extra corona maatregelen voor alle categorieën:
• hygiëne spelers en begeleiders: bij klachten blijf thuis, schud geen handen en was voor en na elke
ronde je handen;
• 13 jaar en ouder: Draag mondkapjes in een auto bij spelers / begeleiders uit verschillende gezinnen;
• een vereniging mag slechts 4 spelers per team meenemen naar de wedstrijdlocatie;
• maximaal 1 begeleider per team;
• begeleiders / toeschouwers mogen niet in het spelersgebied komen;
• geen extra kinderen meenemen naar de wedstrijdlocatie;
• de begeleiders krijgen een vaste zitplaats op minimaal 1,5 meter van andere begeleiders;
• er komen geen analyse mogelijkheden vanuit de KNSB;
• de opstellingen voor de eerste ronden moeten de vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijddag voor
18.00 uur ingevoerd zijn via netstand;
Voor de A en C geldt bovendien:
• als een wedstrijddag niet of gedeeltelijk gespeeld kan worden, vanwege extra coronamaatregelingen,
de wedstrijden zo veel mogelijk alsnog online worden gespeeld via chess.com op de geplande
speeldagen, zodat de competitie altijd door kan gaan.

Invallers
Op de speeldagen zelf raden we af om spelers te wisselen. Alleen als het niet anders kan, mag je een speler
wisselen, maar dan moet die speler eigenlijk naar huis en de invaller mag pas komen als deze direct gaat
spelen. Dit is vanwege de corona maatregelen om het aantal personen in de speellocatie zo laag mogelijk te
houden.
Het reglement betreffende de opstelling en invallers is verder niet veranderd. De bordvolgorde behoeft niet over
de hele competitie hetzelfde te zijn, alleen per speeldag.
Toelichting en aanvullingen op artikel 6 uit het reglement over de opstelling en invallers:
• Bij een team met minder dan 4 spelers, worden de lege borden als spelers zonder rating
geïnterpreteerd;
• Indien de nog niet aanwezige spelers nog wel worden verwacht, dan kan de teamleider ervoor kiezen
deze spelers toch in de opstelling op te nemen met de ratings die daarbij horen. Komen deze spelers
uiteindelijk toch niet, dan verliezen deze spelers reglementair, maar hoeven de wel aanwezige spelers
niet op te schuiven. In de daarop volgende ronden gelden deze lege borden wel als spelers zonder
rating tenzij invallers zijn geregeld;
• In artikel 6.5 staat een beperking van 200 ratingpunten. Dat betekent dat bijvoorbeeld een speler met
rating 1800 of lager niet boven die van een speler van 2000 of hoger mag worden opgesteld. Het is
mogelijk om uiterlijk 48 uur van tevoren een dispensatieverzoek in te dienen indien er geen
(jeugd)rating bekend is of een niet reële KNSB rating aanwezig is (bijvoorbeeld een niet recente rating
of sterk afwijkend FIDE rating);
• Voor artikel 6.5 geldt de actuele KNSB rating als criterium voor categorie A en C en de actuele KNSB
jeugdrating voor categorie D. Indien een speler niet over een KNSB rating beschikt maar wel over een
KNSB jeugdrating, geldt voor die speler de KNSB jeugdrating.
De restrictie van 48 uur voor nieuwe lidmaatschappen heeft te maken met de mogelijkheden voor controle en
verwerking van de uitslagen. Het verwerkingsprogramma van Netstand is gekoppeld aan de centrale online
ledenadministratie (ola), maar daar kan een vertraging in het synchroniseren van gegevens van maximaal 48
uur in voorkomen.
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Opstellingen doorgeven voor 18.00 uur op de vrijdag voor de speeldag
Om te zorgen dat er zo min mogelijk nog geschreven moet worden voor de start van de speeldagen worden de
wedstrijdformulieren al uitgeprint op de avond ervoor.
De dagorganisatoren bij de A en de C krijgen die per mail vrijdagavond toegezonden en kunnen die zelf
uitprinten.
Aan alle teamleiders om te zorgen dat de opstellingen voor deze eerste ronde van alle teams voor 18.00 uur is
doorgegeven via dit formulier:
Formulier doorgeven opstelling van de dag:
https://schaken.nl/competitie/informatie-jcc/opstelling-van-de-dag-doorgeven
Geef de namen door wie er op bord 1 t/m 4 zit.
Vermeld bij opmerkingen eventueel als er van een invaller gebruikt gaat worden met vermelding van de naam.
Geef vervolgens ook aan vanaf welke ronde op welk bord deze gaat plaatsnemen voor welke speler.
Dit formulier vindt je ook hier en dan rechts in menu:
https://schaken.nl/competitie/jeugdclubcompetitie

Overige zaken van huishoudelijke aard
•

•

Richtlijn voor mobiele telefoons in de speelzaal:
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:
bij voorkeur afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.
op de speeltafel liggen.
Van meegereisde begeleiders en teamleiders wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor
het gedrag van hun spelers en hen zelf corrigeren indien ze de rust verstoren of de coronamaatregelen niet
volgen. De organisatie behoudt het recht om naar eigen inzicht te corrigeren waar nodig.

Protocol geen alcohol, beperkt eten in de speelzalen en afval zelf afvoeren bij jeugdwedstrijden
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken of alcohol gerelateerd (zoals 0,0%) mee te nemen of te nuttigen
in de speelzalen tijdens landelijke jeugdwedstrijden, noch door de spelers van 18 jaar en ouder, noch door de
volwassenen (organisatie, wedstrijdleiding of publiek).
Het is tevens niet gewenst dat tijdens de wedstrijden uitgebreid eten wordt meegebracht naar de speelzalen. De
speelzalen zijn om de wedstrijden te spelen en alleen drankjes of kleine versnaperingen zijn toegestaan om
tijdens een wedstrijd te nuttigen achter het bord mits het afval zelf wordt opgeruimd en de tegenstander niet
wordt gehinderd. Een hele lunch of ander eten dient buiten de speelzaal genuttigd te worden in de daarvoor
beschikbare ruimten. De organisatie en wedstrijdleiding is bevoegd om spelers bij overtreding hierop aan te
spreken, eventueel een waarschuwing te geven en indien nodig bij herhaling de toegang te ontzeggen tot de
speelzaal.
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Contactgegevens organisatie
Algemene coördinator KNSB-Jeugdclubcompetitie
Eric van Breugel, 06-51522045, evbreugel@schaakbond.nl
Correspondentieadres
Voor alle protesten, beroepskwesties, emails en reisdeclaraties etc.
Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem
tel. 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
Uitslagen
De uitslagen en standen van alle ronden zullen worden gepubliceerd op Netstand:
https://knsb.netstand.nl/
Ook te vinden via de pagina’s van de KNSB-Jeugdclubcompetitie:
www.schaken.nl/competitie/jeugdclubcompetitie

Wedstrijdleiding
Indelingen, uitslagenverwerking en dispensatieverzoeken
Angelique Osinga, 06-52693295, lieke-95@hotmail.com, tevens KNSB-Jeugdclubcompetitieleider
André van der Graaf, 06-28301107, vavandergraaf@gmail.com
Per locatie zullen een aantal wedstrijdleiders worden aangesteld. De wedstrijdleiders worden verzocht
om op de speeldagen circa 1 uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn om de zalen
speelklaar te maken.
Taken dagorganisatoren
Organisatie en coördinatoren op de wedstrijddagen D en E
Papendrecht en Rotterdam: Hans van den Beukel 06-16243120, jeugdleider@r-s-b.nl
Almelo: Yannic Husers, 06-37233091, y.husers@hotmail.com
Dagorganisatoren op de wedstrijddagen A en C
In de A en C categorie wisselen de locaties. Er is steeds een thuis spelende club verantwoordelijk
voor de organisatie op de speellocatie. Kijk bij locaties voor welke speeldag welke dagorganisator is
aangewezen.
De dagorganisator is verantwoordelijk voor het volgende:
• Speelzaal
• Eventueel doorgeven van parkeervoorzieningen of bereikbaar van de speelzaal
• Aanstelling corona verantwoordelijke (controleert of de corona maatregels worden gevolgd)
• Wedstrijdleiding (bij voorkeur gediplomeerd, niet verplicht)
• Spelmateriaal: borden, stukken, klokken, inclusief reserve materiaal
• Notatieformulieren
• Schoonmaak spullen: o.a. desinfectie voor de handen, doekjes voor alles wat veel aangeraakt
wordt zoals deurklinken, stoelen, tafels, toiletten.
• Catering
• Invoeren uitslagen in netstand (binnen 24 uur na afloop van de wedstrijden)
De dagorganisator kan na afloop maximaal € 100 declareren bij de KNSB voor het verzorgen van een
dag.
Op de slotdag is er tevens een prijsuitreiking. De dagorganisator ontvangt de prijzen per pakketpost
en wordt gevraagd de prijsuitreiking van die poule te verzorgen. In elke poule is er een poulewinnaar
van de derde speeldag. De nummers 2 en 3 van de algemene ranglijst, alsmede de individuele
winnaars per categorie ontvangen hun prijzen achteraf opgestuurd omdat eerst berekend moet
worden welke teams en spelers dat zijn.
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Programma Meesterklasse A
Plts no. Naam team
Plaats
Poule dag1 Poule dag2
1*
Talententeam JSN A1 Groningen
A
B
2
Rijssen A1
Rijssen
A
C
3
ASV A1
Arnhem
A
C
4
MSV A1
Meppel
A
A
5
SG Amersfoort A1
Amersfoort
A
B
6
Almere A1
Almere
A
A
7
De Waagtoren A1
Alkmaar
C
B
8
KC Chesscool A1
Haarlem
C
A
9
Leiderdorp A1
Leiderdorp
C
C
10
De Stormpionnen A1 Leiden
C
A
11
RSR Ivoren Toren A1 Rotterdam
D
B
12
Sliedrecht A1
Sliedrecht
D
C
13
Spijkenisse A1
Spijkenisse
D
A
14
Klim-Op A1
Capelle aan de IJssel
D
A
*= volgorde is niet gelijk aan de paringnummers, indeling is te vinden op Netstand

Poule dag3

Speelsysteem:
In de Meesterklasse A worden 9 ronden gespeeld met 3 ronden op een speeldag. Indeling is driemaal
in poules van 4 teams. Alle 9 resultaten tellen mee voor de eindranglijst.
Er wordt in de accommodatie bij een van de deelnemende verenigingen van de betreffende poule
gespeeld (of locatie in de buurt). De organiserende vereniging verzorgt tevens de dagorganisatie van
die poule. Dat wil zeggen de speelzaal, speelmateriaal, wedstrijdleiding, toegang tot catering en
coronamaatregels.
De indeling per poule (halve competitie volgens de Berger tabel) wordt steeds centraal klaargezet
door de KNSB-Jeugdclubcompetitieleider. De eerste speeldag is dat op basis van geografische
ligging, de tweede speeldag deels ranglijst/geografie en de derde speeldag uitsluitend op grond van
de ranglijst. Teams kunnen elkaar in de eerste twee speelronden slechts eenmaal tegenkomen.
Komen teams elkaar opnieuw op de slotdag tegen, dan wordt indien mogelijk met verwisselde kleur
gespeeld aan de borden.
De winnaar van de ranglijst is Nederlands Kampioen van de Meesterklasse A. Er zijn daarnaast extra
prijzen voor de poulewinnaars op de slotdag.
Het speeltempo bedraagt 55 minuten per speler per partij + 10 seconden extra tijd per zet.
Let op, ondanks het kortere speeltempo worden de gespeelde wedstrijden toch voor de KNSB-rating
verwerkt.
Speeldagen Meesterklasse A
zaterdag 3 oktober 2020 ronden 1, 2 en 3 (behalve poule C die op 10 oktober speelt)
zaterdag 16 januari 2021 ronden 4, 5 en 6
zaterdag 30 januari 2021 ronden 7, 8 en 9 en prijsuitreiking
Voor de Meesterklasse A geldt het volgende tijdschema:
ronde 1: 10.00-12.15 uur
ronde 2: 12.45-15.00 uur
ronde 3: 15.30-17.45 uur
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Speellocatie’s Meesterklasse A
Locatie Talententeam JSN
Kruiskerk en zalencentrum "de Schakel"
Voorstraat 15
9285 NM Buitenpost
Teams eerste speeldag Poule A
Datum: 3 oktober 2020
Locatie SG Amersfoort
Denksportcentrum Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 76C
3812 PM Amersfoort
Teams tweede speeldag Poule B
Datum: 16 januari en 30 januari 2021
Locatie Stormpionnen
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
Teams eerste speeldag Poule C, tweede speeldag poule A (6 teams)
Datum: 10 oktober, 16 januari 2021
Locatie Sliedrecht
De Havik
Thorbeckelaan 110
3362 BV Sliedrecht
Teams eerste speeldag Poule D, tweede speeldag Poule C
Datum: 3 oktober en 16 januari 2021
Locatie SV Almere
Sportgebouw Annapark
Sas van Gentlaan 10-12
1324 CT Almere
Datum: 30 januari 2021
Locatie RSR Ivoren Toren
Denksportcentrum De Lombard
Lombardkade 28
3031 AH Rotterdam
Datum: 30 januari 2021
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Programma Meesterklasse C
Plts no. Vereniging

Plaats

Poule dag1 Poule dag2 Poule dag3

1*
Assen C1
Assen
A
2
Staunton C1
Groningen
A
3
Team Twente C1
Hengelo
A
4
Pallas C1
Deventer
A
5
Magnus Leidsche Rijn C1
Utrecht
B
6
SGA Mix (VAS C2)
Amsterdam
B
7
Zukertort C1
Amstelveen
B
8
VAS C1
Amsterdam
B
9
Caïssa-Eenhoorn C1
Hoorn
B
10
KC Chesscool C1
Haarlem
B
11
DSC C1
Delft
D
12
Krimpen a/d IJssel C1
Krimpen a/d/ IJssel
D
13
RSR Ivoren Toren C1
Rotterdam
D
14
Spijkenisse C1
Spijkenisse
D
15
Klim-Op C1
Capelle a/d IJssel
D
16
vrij
D
*= volgorde is niet gelijk aan de paringnummers, indeling is te vinden op Netstand

B
D
A
C
D
C
C
B
A
B
A
B
D
D
A
C

Speelsysteem:
In de Meesterklasse C worden 9 ronden gespeeld met 3 ronden op een speeldag. Indeling is driemaal
in poules van 4 teams en een poule van 6 teams. Alle 9 resultaten tellen mee voor de eindranglijst.
Er wordt in de accommodatie bij een van de deelnemende verenigingen van de betreffende poule
gespeeld (of locatie in de buurt). De organiserende vereniging verzorgt tevens de dagorganisatie van
die poule. Dat wil zeggen de speelzaal, speelmateriaal, wedstrijdleiding, toegang tot catering en
coronamaatregels.
De indeling per poule (halve competitie volgens de Berger tabel) wordt steeds centraal klaargezet
door de KNSB-Jeugdclubcompetitieleider. De eerste speeldag is dat op basis van geografische
ligging, de tweede speeldag deels ranglijst/geografie en de derde speeldag uitsluitend op grond van
de ranglijst. Teams kunnen elkaar in de eerste twee speelronden slechts eenmaal tegenkomen.
Komen teams elkaar opnieuw op de slotdag tegen, dan wordt indien mogelijk met verwisselde kleur
gespeeld aan de borden.
De winnaar van de ranglijst is Nederlands Kampioen van de Meesterklasse A. Er zijn daarnaast extra
prijzen voor de poulewinnaars op de slotdag.
Het speeltempo bedraagt 55 minuten per speler per partij + 10 seconden extra tijd per zet.
Let op, ondanks het kortere speeltempo worden de gespeelde wedstrijden toch voor de KNSB-rating
verwerkt.
De kampioen plaatst zich voor de Meesterklasse A (artikel 11.2).
Speeldagen Meesterklasse C
zaterdag 3 oktober 2020 ronden 1, 2 en 3
zaterdag 16 januari 2021 ronden 4, 5 en 6
zaterdag 30 januari 2021 ronden 7, 8 en 9 en prijsuitreiking
Voor de Meesterklasse C geldt het volgende tijdschema:
ronde 1: 10.00-12.15 uur
ronde 2: 12.45-15.00 uur
ronde 3: 15.30-17.45 uur
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Speellocatie’s Meesterklasse C

Locatie Assen
t Markehuus
Scharmbarg 35
9407 EA Assen
Teams eerste speeldag Poule A
Datum: 3 oktober 2020
Locatie VAS
Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam
Teams eerste speeldag Poule B en C, Tweede speeldag Poule B en C
Datum: 3 oktober, 16 januari en 30 januari 2021
Locatie RSR Ivoren Toren
Denksportcentrum De Lombard
Lombardkade 28
3031 AH Rotterdam
Teams eerste speeldag Poule D (6 teams), Tweede speeldag Poule D
Datum: 3 oktober, 16 januari en 30 januari 2021
Locatie Almelo (zelfde als D en E teams)
IISPA
Stadionlaan 60
7606 JZ Almelo
Teams tweede speeldag Poule A
Datum: 16 januari 2021
Locatie team Twente
Cesar Franckstraat 36
7557 EG Hengelo
Datum: 30 januari 2021
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Programma Meesterklasse D
Poule A Halve Finale Papendrecht
No.

Vereniging

1
KC Chesscool D1
2
LSG D1
3
RSR Ivoren Toren D1
4
Spijkenisse D1
5
HSB Sterrenteam D1
6
Goes D1**
Poule B Halve Finale Papendrecht
1
HWP D1
2
Op Eigen Wieken D1
3
Klim Op D1
4
SHTV D1
5
Rode Lopers D1
6
Landau D1
Poule C Halve Finale Almelo
1
Ten Boer D1
2
Miverva D1
3
SMB D1
4
HSG D1
5
ASV D1
6
Best Moves D1
Poule D Halve Finale Almelo
1
Staunton D1
2
Zukertort D1
3
Pallas D1
4
ESV D1
5
Max Euwe D1**
6
Moira Domtoren D1

Plaats

Bond

Haarlem
Leiden
Rotterdam
Spijkenisse
Den Haag
Goes

NHSB 1
LeiSB 2
HSB / RSB 1
HSB / RSB 4
HSB / RSB 5
ZSB 1

Haarlem
Leiden
Capelle ad IJssel
Den Haag
Oosterhout
Axel

NHSB 2
LeiSB 1
HSB / RSB 2
HSB / RSB 3
NBSB 1
ZSB 2

Ten Boer
Hengelo
Nijmegen
Hilversum
Arnhem
Best

FSB/NOSBO 2
SBO 1
OSBO 1
SGS 1
OSBO 3
NBSB 2

Groningen
Amstelveen
Deventer
Eindhoven
Enschede
Utrecht

FSB/NOSBO 1
SGA 1
OSBO 2
Top 1
SBO 2
SGS 2

*= volgorde is niet gelijk aan de paringnummers, indeling is te vinden op Netstand
**= deelname nog niet bevestigd
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Speelsysteem:
De D teams gaan spelen in twee halve finales van elk 12 teams, in totaal 24 teams. Op 16 januari
wordt gespeeld op de locaties in Papendrecht en Almelo. In de halve finales wordt met poules van 6
gespeeld, die 5 ronden op een dag spelen.
De indeling per poule (halve competitie volgens de Berger tabel) wordt centraal klaargezet door de
KNSB-Jeugdclubcompetitieleider. Bij de Indeling van de halve finales is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de reisafstanden.
Per poule plaatsen de top 3 teams voor de finale.
Het speeltempo bedraagt 25 minuten per speler per partij + 5 seconden extra tijd per zet.
De wedstrijden tellen mee voor de KNSB-Jeugdrating.

Finale op 30 januari in Papendrecht
De 12 finale teams gaan uitmaken welk team Nederlands Kampioen wordt. De 2 uitslagen uit de halve
finales tegen de teams die ook in de finale uitkomen, worden meegenomen naar de finale waar
nogmaals 5 ronden worden gespeeld volgens het Zwitsers indelingssysteem. Teams kunnen elkaar
maar eenmaal tegenkomen.

Voor Meesterklasse D geldt het volgende tijdschema:
10.45 – 11.00 uur:
Ontvangst, direct naar de borden gevolgd door de opening
11.00 – 12.00 uur:
1e ronde
12.00 – 12.40 uur:
lunchpauze poule A en C
12.10 – 13.10 uur:
2e ronde poule B en D
12.40 – 13.40 uur:
2e ronde poule A en C
13:10 – 13.50 uur:
lunch*pauze poule B en D
13.50 – 14.50 uur:
3e ronde
15.00 – 16.00 uur:
4e ronde
16.10 – 17.10 uur:
5e ronde
17.20 – 17.30 uur:
Prijsuitreiking (finaledag)
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Programma Meesterklasse E
Poule A Halve Finale Rotterdam
No.

Vereniging

1
Almere E1
2
VAS E1
3
HWP E1
4
OEW E1
5
RSR Ivoren Toren E1
6
Spijkenisse E1
7
Messemaker E1
8
Landau Axel E1
Poule B Halve Finale Rotterdam
1
Caissa E1
2
KC Chesscool E1
3
Voorschoten E1
4
LSG E1
5
KlimOp E1
6
PASCAL E1
7
Krimpen ad IJssel E1
8
Promotie E1
Poule C Halve Finale Almelo
1
Paardensprong E1
2
Minerva E1
3
HMC Den Bosch
4
SMB E1
5
Magnus Leidsche Rijn E2
6
ESV E1
7
Zukertort E1
8
vrij
Poule D Halve Finale Almelo
1
Groninger Combinatie E1
2
Ten Boer E1
3
Wageningen E1
4
Magnus Leidsche Rijn E1
5
Moira Domtoren E1
6
Oud Zuylen Utrecht E1
7
Best Moves
8
Almelo E1

Plaats

Bond

Almere
Amsterdam
Haarlem
Leiden
Rotterdam
Spijkenisse
Gouda
Axel

SGA 1
SGA 4
NHSB 2
LeiSB 1
HSB/RSB 1
HSB/RSB 4
HSB/RSB 6
ZSB 1

Amsterdam
Haarlem
Voorschoten
Leiden
Capelle ad IJssel
Papendrecht
Krimpen ad IJssel
Zoetermeer

SGA 2
NHSB 1
LeiSB 2
LeiSB 3
HSB/RSB 2
HSB/RSB 3
HSB/RSB 5
HSB/RSB 7

Groningen
Hengelo
Den Bosch
Nijmegen
Utrecht
Eindhoven
Amstelveen

FSB/NOSBO 1
SBO 2 (res)
NBSB 3
OSBO 1
SGS 3
NBSB 1
SGA 3

Groningen
Ten Boer
Wageningen
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Best
Almelo

FSB/NOSBO 2
FSB/NOSBO 3
OSBO 2
SGS 1
SGS 2
SGS 4
NBSB 2
SBO 1

*= volgorde is niet gelijk aan de paringnummers, indeling is te vinden op Netstand
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Speelsysteem Meesterklasse E
De E teams gaan spelen in twee halve finales van elk 16 teams, in totaal 32 teams. Op 3 oktober wordt gespeeld
op de locaties in Rotterdam en Almelo. In de halve finales wordt met poules van 8 gespeeld, die 7 ronden op een
dag spelen.
De indeling per poule (halve competitie volgens de Berger tabel) wordt centraal klaargezet door de KNSBJeugdclubcompetitieleider. Bij de Indeling van de halve finales is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
reisafstanden. Per poule plaatsen de top 4 teams voor de finale.
Het speeltempo bedraagt 15 minuten per speler per partij + 5 seconden extra tijd per zet.
De wedstrijden tellen mee voor de KNSB-Jeugdrating.
Finale Meesterklasse E op 23 januari 2021 in Almelo
De 16 finale teams gaan uitmaken welk team Nederlands Kampioen wordt. De 3 uitslagen uit de halve finales
tegen de teams die ook in de finale uitkomen, worden meegenomen naar de finale waar nogmaals 7 ronden
worden gespeeld volgens het Zwitsers indelingssysteem. Teams kunnen elkaar maar eenmaal tegenkomen.
Tijdschema Meesterklasse E
10.45 – 11.00 uur:
Ontvangst, direct naar de borden gevolgd door de opening
11.00 – 11.40 uur:
1e ronde
11.50 – 12.20 uur:
2e ronde
12.20 – 13.10 uur :
lunchpauze poule A en C
12.40 – 13.20 uur:
3e ronde poule B en D
13.10 – 13.50 uur:
3e ronde poule A en C
13:20 – 14.00 uur:
lunchpauze poule B en D
14.00 – 14.40 uur:
4e ronde
14.50 – 15.30 uur:
5e ronde
15.40 – 16.20 uur:
6e ronde
16.30 – 17.10 uur:
7e ronde
17.20 – 17.30 uur:
Prijsuitreiking (finaledag)

Top 5 van de E van vorig jaar
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Speellocatie’s D en E en routebeschrijving

Locatie Papendrecht
Denksportcentrum Papendrecht
v.d. Palmstraat 12
3351 HA Papendrecht
www.denksportcentrumpapendrecht.nl/
Bereikbaar:
Voor auto's zijn er voldoende en gratis parkeerplaatsen bij het Denksportcentrum. Verder is de locatie goed te
bereiken met openbaar vervoer. De halte Jan Steenlaan van Qbuzz StadsBuzz 4 ligt op 6 minuten loopafstand. De
halte Lage Waard van Qbuzz R-NET 491 en Qbuzz SnelBuzz 316 ligt op 11 minuten loopafstand. Het nabij
gelegen Dordrecht is bereikbaar via de waterbus (fiets of lopend). De aanlegplaats van de waterbus ligt op 15
minuten lopen van het Denksportcentrum. Na het overvaren is het nog 15 minuten lopen naar het centrum van
Dordrecht.

Locatie Rotterdam
Veenoord vmbo
Veenoord 15
3079 NH Rotterdam
www.veenoord.info
Bereikbaar:
De school staat in Rotterdam-Zuid, in het gebied IJsselmonde. De school is goed te bereiken met openbaar
vervoer. De halte van RET-lijn 2 is naast de school. Sneltram 23 heeft een halte Keizerswaard op vijf minuten
lopen van de school.
Op het schoolplein is een ruime fietsenstalling en voor auto's zijn er voldoende en gratis parkeerplaatsen rondom
de school.

Locatie Almelo
IISPA
Stadionlaan 60
7606 JZ Almelo
www.sportbedrijfalmelo.nl
Bereikbaar:
Vanuit de richting Groningen: rijd via de A28, N48 en N36 en neem de afslag Almelo-West / Wierden-Oost. Neem
op de rotonde de eerste afslag naar de Wierdensestraat. Sla vervolgens rechtsaf naar de Weezebeeksingel, volg
daarna de borden ‘Stadion’ en sla linksaf de Stadionlaan in.
Vanuit de richting Enschede / Deventer / Utrecht: rijd via de A28 en A1 richting Hengelo. Volg bij het knooppunt
Azelo de borden richting A35. Neem daarna afslag 30 richting Almelo-Zuid en sla rechtsaf. Neem de tweede afslag
linksaf, volg daarna de borden ‘Stadion’ en neem de eerste afslag rechtsaf naar de Stadionlaan.
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Teamleiders A en C
Teams

Teamleider

Telefoon

Email

Talententeam JSN A1

Herma Broersma

06-17608313

hbroersma17@gmail.com

Rijssen A1

Matthias Kruimer

06-12871558

matthiaskruimer@gmail.com

ASV A1

André van Kuijk

06-51232251

andre@wierts.com

MSV A1

Jacqueline Wouda

06-11281802

schakenmeppel@gmail.com

Amersfoort A1

Ben Nitrauw

06-22421147

ben@in-gesprek.nl

Almere A1

Dennis van Leusden

06-11195919

dvanleusden@gmail.com

Waagtoren A1

John Leek

KC Chesscool A1

Olof van der Duijs

06-55812308

olofvanderduijs@ziggo.nl

Leiderdorp A1

Frieda Arnold

06-52545026

frieda.arnold@hotmail.com

Stormpionnen A1

Erik Teichert

06-36303420

Stormpionnen@gmail.com

RSR Ivoren Toren A1

Angelo Ayala

06-57591646

jeugdleider@rsrivorentoren.nl

Sliedrecht A1

Marcel Klein

06-81565701

m.kleinnl@gmail.com

Spijkenisse A1

Steyn de Lange

06-24215018

steyn.delange@hotmail.com

Klim-Op A1

Jan Sijbesma

06-54621879

jansijbesma1950@gmail.com

Assen C1

Martin van Velzen

06-45946158

mvvworks@gmail.com

Staunton C1

Anders Bay

06-12915403

bay.anders@gmail.com

Team Twente C1

Jasper de Jong

06-30903975

jasperov@gmail.com

Pallas C1

Max van de Pavoordt

Magnus Leidsche Rijn C1

Dirk Kraaijpoel

06-49642222

hakraai@gmail.com

Zukertort C1

Michiel Blom

06-22212663

michiel.blom@planet.nl

VAS C1 en VAS C2 (SGA Mix)

Zwaan Kraijer

Caissa-Eenhoorn C1

Robbert v. Dijkhuizen

06-22719835
06-41885535

zkraijer@gmail.com
robbert@vand.nl

KC Chesscool C1

Olof van der Duijs

06-55812308

olofvanderduijs@ziggo.nl

DSC C1

Victor van der Kloet

06-22666513

victorvdkr@casema.nl

Krimpen C1

Harold van Dijk

06-11080247

harold.van.dijk@hotmail.nl

RSR Ivoren Toren C1

Angelo Ayala

06-57591646

jeugdleider@rsrivorentoren.nl

Spijkenisse C1

Steyn de Lange

06-24215018

steyn.delange@hotmail.com

Klim-Op C1

Jan Sijbesma

06-54621879

jansijbesma1950@gmail.com

A teams

j.leek@planet.nl

C teams
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Teamleiders D
Teams

Teamleider

Telefoon

Email

Staunton D1

Anders Bay

050-5412900

bay.anders@gmail.com

Ten Boer D1

Roelof Kroon

050-3024718

rm.kroon32@gmail.com

Dr Max Euwe D1*

Jasper de Jong

06-30903975

jasperov@gmail.com

Minerva D1

Timco Visser

06-54754613

timco.visser@gmail.com

ASV D1

Tijs van Dijk

06-12417030

asvjeugd1891@gmail.com

Pallas D1

Gorrit Smit

0570-632693

g.smit@telfortglasvezel.nl

SMB D1

Henny Goverde

HSG D1

Frits Wagenvoorde

035-5239141

f.wagenvoorde@upcmail.nl

Moira-Domtoren D1

Albertus ten Hertog

030-2732013

albertustenhertog@gmail.com

Zukertort D1

Michiel Blom

06-22212663

michiel.blom@planet.nl

HWP Haarlem D1

Frank Beverdam

023-8223944

beverdam@ziggo.nl

KC Chesscool D1

Olof van der Duijs

06-55812308

olofvanderduijs@ziggo.nl

LSG D1

Rob Uittenbogaard

06-20058162

rob.uittenbogaard@tiscali.nl

Op Eigen Wieken D1

Leonore Biemans-Braggaar

06-27403402

l.braggaar@hotmail.com

SHTV D1

Meile Tamminga

070-3685767

meilet@xs4all.nl

HSB Sterrenteam D1

Max Kanbier

06-34313383

maxkanbier@gmail.com

RSR Ivoren Toren D1

Angelo Ayala

010-2650187

jeugdleider@rsrivorentoren.nl

Spijkenisse D1

Steyn de Lange

0181-646277

steyn.delange@hotmail.com

Klim-Op D1

Jan Sijbesma

010-4505065

jansijbesma1950@gmail.com

Goes D1*

Joris Verburg

06-13313708

joris_verburg@hotmail.com

Landau Axel D1

Nick Dubbeldam

0115-613069

mdubbeldam@zeelandnet.nl

ESV D1

Ralph Kurt

06-11701099

ralph.kurt@signify.com

Rode Lopers D1

Guy Henckens

06-21230185

guyhenckens@hotmail.com

Best Moves D1

Dolf Meijer

06-13958420

dnmeijer@hotmail.com

D teams

hgoverde@hotmail.com
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Teamleiders E
Teams

Teamleider

Telefoon

Email

Ten Boer E1

Roelof Kroon

050-3024718

rm.kroon32@gmail.com

Paardensprong E1

Ronald van Nimwegen

06-10039868

a.r.vannimwegen@hetnet.nl

Groninger Combinatie E1 Wim Krijnen

050-3061283

w.t.g.krijnen@planet.nl

Almelo E1

Laszlo Moldovan

06-13229006

laci@family-moldovan.nl

SMB E1

Henny Goverde

Wageningen E1

Anja Janssen

06-42579653

anjajanssen@kpnmail.nl

Almere E1

André Sijpkes

06-5700-7323

ahsijpkes@gmail.com

Zukertort E1

Michiel Blom

020-4688289

michiel.blom@planet.nl

Caissa E1

Debby Nieberg

06-29092995

jeugdleider@caissa-amsterdam.nl

VAS E1

Zwaan Kraijer

06-22719835

zkraijer@gmail.com

HWP Haarlem E1

Frank Beverdam

06-22150167

beverdam@ziggo.nl

KC Chesscool E1

Gert Rooijakkers

06-38741779

corantijn@gmail.com

LSG E1

Rob Uittenbogaard

06-20058162

rob.uittenbogaard@tiscali.nl

Voorschoten E1

Roderick van Kempen

071-5313260

roderick.van.kempen@gmail.com

Op Eigen Wieken E1

Leonore Biemans-Braggaar

06-27403402

l.braggaar@hotmail.com

Promotie E1

Dingeman van Nies

079-3418432

Dingeman.vannies@xs4all.nl

Krimpen a/d IJssel E1

Michel van Cappellen

0180-550693

m.van.cappellen@hhsk.nl

Messemaker E1

Peter Scheeren

06-20423000

jeugdleider@messemaker-1847.nl

PASCAL E1

Meinte Smink

06-27035450

meinte.smink@gmail.com

RSR Ivoren Toren E1

Robert Aarts

06-57591646

Robbiepredator@gmail.com

Spijkenisse E1

Steyn de Lange

06-24215018

steyn.delange@hotmail.com

Klim-Op E1

Jan Sijbesma

06-54621879

jansijbesma1950@gmail.com

Magnus Leidsche Rijn E1 Simona Karbouniaris
Magnus Leidsche Rijn E2 Matthijs Ziepzeerder

06-19687828
06-23389698

Simalay21@yahoo.com
M_ziepzeerder@hotmail.com

Minerva E1

Timco Visser

06-54754613

Timco.visser@gmail.com

ESV E1

Ralph Kurt

06-11701099

Ralph.kurt@signify.com

HMC Den Bosch E1

René Timmer

06-54640784

Rene.timmer@gmail.com

S. Landau E1

Nick Dubbeldam

mdubbeldam@zeelandnet.nl

Oud Zuylen Utrecht E1

Stella Geerligs

stella_geerligs@hotmail.com

Best Moves E1

Dolf Meijer

Moira Domtoren E1

Albertus ten Hertog

E teams

hgoverde@hotmail.com

06-13958420

dnmeijer@hotmail.com
albertustenhertog@gmail.com
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Jeugdclubkampioenen van Nederland
1974
tot 20 jaar: Velpse SV
1975
tot 16 jaar: SV Hardenberg
1976/1977 tot 20 jaar: SMB Nijmegen
tot 16 jaar: VHS Haarlem
tot 13 jaar: Krimpen a/d IJssel
1977/1978 tot 20 jaar: Krimpen a/d IJssel
tot 16 jaar: VHS Haarlem
tot 13 jaar: Het Probleem Amsterdam
1978/1979 tot 20 jaar: SMB Nijmegen
tot 16 jaar: Krimpen a/d IJssel
tot 13 jaar: SV Leiderdorp
1979/1980 tot 20 jaar: DD Den Haag
tot 16 jaar: SV Amstelveen
tot 13 jaar: Baarnse SV
1980/1981 tot 20 jaar: DOS Amsterdam
tot 16 jaar: Promotie Zoetermeer
tot 13 jaar: BSG Bussum
1981/1982 tot 20 jaar: Promotie Zoetermeer
tot 16 jaar: BSG Bussum
tot 13 jaar: BSG Bussum
1982/1983 tot 20 jaar: HCSV De Pion Hilversum
tot 16 jaar: BSG Bussum
tot 13 jaar: SMB Nijmegen
1983/1984 tot 20 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
tot 16 jaar: Capelse SV
tot 13 jaar: SV Leiderdorp
1984/1985 tot 20 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
tot 16 jaar: Capelse SV
tot 13 jaar: SV Leiderdorp
1985/1986 tot 20 jaar: SMB Nijmegen
tot 16 jaar: Arnhemse SV
tot 13 jaar: SMB Nijmegen
1986/1987 tot 20 jaar: SMB Nijmegen
tot 16 jaar: Arnhemse SV
tot 13 jaar: Purmerend
1987/1988 tot 20 jaar: SMB Nijmegen
tot 16 jaar: D4 Oosterhout
tot 13 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
1988/1989 tot 20 jaar: van der Linde Winschoten
tot 16 jaar: SV Leiderdorp
tot 13 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
1989/1990 t/m 20 jaar: ESGOO Enschede
t/m 16 jaar: SV Leiderdorp
t/m 14 jaar: SC Haren
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
1990/1991 t/m 20 jaar: SV Barendrecht
t/m 16 jaar: Combinatie Asten
t/m 14 jaar: Velpse SV
t/m 12 jaar: SK Vegtlust Maarssen
t/m 10 jaar: Leiderdorp
1991/1992 t/m 20 jaar: Stork Hengelo
t/m 16 jaar: HMC Den Bosch
t/m 14 jaar: Promotie Zoetermeer
t/m 12 jaar: Bobby Fischer Wassenaar
t/m 10 jaar: DSC Delft
1992/1993 t/m 20 jaar: Castricum
t/m 16 jaar: Velpse SV
t/m 14 jaar: HMC Den Bosch
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: De Schaakmaat
1993/1994 t/m 20 jaar: DSC Drachten
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1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

t/m 16 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 14 jaar: Het Houten Paard Oostvoorne
t/m 12 jaar: DSC Delft
t/m 10 jaar: Bobby Fischer Wassenaar
t/m 20 jaar: Max Euwe Enschede
t/m 16 jaar: De Pioniers Alkmaar
t/m 14 jaar: SC Groningen
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 18 jaar: ASG (De Pioniers) Alkmaar
t/m 14 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: HMC Den Bosch
t/m 18 jaar: SMB Nijmegen
t/m 14 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 18 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 14 jaar: SV Zwijndrecht
t/m 12 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 10 jaar: Leiderdorp
t/m 18 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 14 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 12 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 10 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 19 jaar: LSG Leiden
t/m 14 jaar: SV Katwijk
t/m 12 jaar: HMC Den Bosch
t/m 10 jaar: HMC Den Bosch
t/m 20 jaar: SV Spijkenisse
t/m 14 jaar: HMC Den Bosch
t/m 12 jaar: SV Leiderdorp
t/m 10 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 20 jaar: SC Utrecht
t/m 14 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 12 jaar: HMC Den Bosch
t/m 10 jaar: HMC Den Bosch
t/m 20 jaar: SV Katwijk
t/m 14 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 12 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 10 jaar: Groningen
t/m 20 jaar: Bobby Fischer Wassenaar
t/m 14 jaar: Minerva Hengelo
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: TSV Rochade
t/m 20 jaar: Bobby Fischer Wassenaar
t/m 14 jaar: TSV Rochade Tilburg
t/m 12 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
t/m 10 jaar: Leiderdorp
t/m 20 jaar: Bobby Fischer Wassenaar
t/m 14 jaar: HMC Den Bosch
t/m 12 jaar: HMC Den Bosch
t/m 10 jaar: SO Rotterdam
t/m 20 jaar: HMC Den Bosch
t/m 14 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 12 jaar: Botwinnik Zoetermeer
t/m 10 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 20 jaar: HMC Den Bosch
t/m 14 jaar: SC Groningen
t/m 12 jaar: Botwinnik Zoetermeer
t/m 10 jaar: Op Eigen Wieken Leiden
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

t/m 20 jaar: HMC Calder Den Bosch
t/m 14 jaar: Botwinnik Zoetermeer
t/m 12 jaar: D4 Oosterhout
t/m 10 jaar: De Toren Arnhem
t/m 20 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 14 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
t/m 12 jaar: De Toren Arnhem
t/m 10 jaar: ESV Eindhoven
t/m 20 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
t/m 14 jaar: Zukertort Amstelveen
t/m 12 jaar: Unitas Groningen
t/m 10 jaar: ESV Eindhoven
t/m 20 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
t/m 14 jaar: HMC Den Bosch
t/m 12 jaar: VAS Amsterdam
t/m 10 jaar: Moira Domtoren Utrecht
t/m 20 jaar: Charlois/Europoort Rotterdam
t/m 14 jaar: SV Santpoort Velsen Zuid
t/m 12 jaar: Unitas Groningen
t/m 10 jaar: Moira Domtoren Utrecht
t/m 20 jaar: De Toren Arnhem
t/m 14 jaar: VAS Amsterdam
t/m 12 jaar: Klim-Op Capelle aan den IJssel
t/m 10 jaar: Paardensprong Groningen
t/m 20 jaar: STB Oosterhout
t/m 14 jaar: Klim-Op Capelle aan den IJssel
t/m 12 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 10 jaar: Deurne
t/m 20 jaar: SC Utrecht
t/m 14 jaar: De Schaakmaat Apeldoorn
t/m 12 jaar: De Paardensprong Groningen
t/m 10 jaar: STB Oosterhout
t/m 20 jaar: Oud Zuylen Utrecht
t/m 14 jaar: De Waagtoren Alkmaar
t/m 12 jaar: STB Oosterhout
t/m 10 jaar: Almere
t/m 20 jaar: STB team 2 Oosterhout
t/m 14 jaar: Spijkenisse
t/m 12 jaar: VAS Amsterdam
t/m 10 jaar: Almere
t/m 20 jaar: STB Oosterhout
t/m 14 jaar: VAS Amsterdam
t/m 12 jaar: Almere
t/m 10 jaar: Magnus Leidsche Rijn
t/m 20 jaar: KC Chessccol Haarlem
t/m 14 jaar: Klim Op Capelle aan den IJssel
t/m 12 jaar: ESV Eindhoven
t/m 10 jaar: ESV Eindhoven
t/m 18 jaar:
t/m 14 jaar:
t/m 12 jaar:
t/m 10 jaar:
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Klassement aantal NK titels
per vereniging
Plts Vereniging
Plaats

Titels

Klassement aantal NK titels
per regionale bond

1

HMC Calder

Den Bosch

14

Plts

Bond

Titels

2

Op Eigen Wieken

Leiden

13

1

NBSB

30

LeiSB

25

3

Zukertort

Amstelveen

11

2

4

SV Leiderdorp

Leiderdorp

9

3

OSBO

24

SMB

Nijmegen

8

4

SGA

21

De Schaakmaat

Apeldoorn

8

5

RSB

20

HSB

14

SGS

13

NOSBO

9

5-6
7
8-10

11-12
13-22

23-32

33-66

Charlois/Europoort

Rotterdam

6

6

STB

Oosterhout

5

7

Bobby Fischer

Wassenaar

5

8-9

ESV

Eindhoven

5

NHSB

9

SBO

5

FSB

1

12-13 LiSB / ZSB

0

BSG

Bussum

4

10

VAS

Amsterdam

4

11

Botwinnik

Zoetermeer

3

De Waagtoren (ASG)

Alkmaar

3

Krimpen a/d IJssel

Krimpen a/d IJssel

3

Promotie

Zoetermeer

3

Oud Zuylen Utrecht

Utrecht

3

Velpse SV

Velp

3

Almere

Almere

3

De Toren Arnhem

Arnhem

3

SC Groningen

Groningen

3

Klim-Op

Capelle a/d IJssel

3

Arnhemse SV

Arnhem

2

Capelse SV

Capelle a/d IJssel

2

D4

Oosterhout

2

SV Katwijk

Katwijk

2

SV Spijkenisse

Spijkenisse

2

Unitas

Groningen

2

Moira Domtoren

Utrecht

2

VHS

Haarlem

2

Paardensprong

Groningen

2

DSC

Delft

2

34 verenigingen met 1 titel

1

Voor 2020 geldende bedragen:
Artikel 5.1 en 16
Het inschrijfgeld per team in de Meesterklasse A is vastgesteld op € 100,Artikel 5.1 en 16
Het inschrijfgeld per team in de Meesterklasse C is vastgesteld op € 100,Artikel 5.1 en 16
Het inschrijfgeld per team in de Meesterklasse D is vastgesteld op € 75,Artikel 5.1 en 16
Het inschrijfgeld per team in het NK E-teams is vastgesteld op € 75,Artikel 10.3
De boete is vastgesteld op € 10,Artikel 15.1 en 15.2
De eigen bijdrage reiskosten per speeldag is vastgesteld op € 30,Artikel 15.2
De autovergoeding per kilometer is vastgesteld op € 0,19
Artikel 16.3
Het bedrag is vastgesteld op € 100,-
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Reglement Jeugdclubcompetitie
* = door de corona maatregelen worden de wedstrijden pas in 2021 uitgespeeld. Voor de leeftijd van de spelers
geldt echter het jaar 2020 als criterium.
Artikel 1: Leeftijdscategorieën
Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren wedstrijden in de KNSB Jeugdclubcompetitie tussen de
jeugdteams van schaakverenigingen in de leeftijdscategorieën t/m 18 jaar (A), t/m 14 jaar (C), t/m 12 jaar (D) en
t/m 10 jaar (E). Deelnemers mogen de voor hun categorie vermelde leeftijd pas bereiken op of na 1 januari van
het jaar waarin de wedstrijd om het landelijk Kampioenschap aanvangt.*
Artikel 2: Speelperiode / data
Genoemde wedstrijden worden gehouden in de periode van september tot en met december. Alle partijen van
een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld. Van de vastgestelde speeldata mag niet worden afgeweken
tenzij de KNSB Jeugdclubcompetitieleider hiervoor toestemming heeft verleend.
Artikel 3: Aantal teams
Aan de wedstrijden in de categorieën C, D en E nemen resp. maximaal 24, 24 en 32 teams deel onder de
noemer Meesterklasse C, D en E.
Deze teams worden als volgt bepaald:
3.1 de kampioenen (of hun plaatsvervangers) van de 13 regionale bonden;
3.2 een of meer extra teams uit de regionale bonden, waarvan er een of meer teams bij de voorafgaande
KNSB-jeugdclubcompetitie op de eerste tot en met de derde plaats geëindigd zijn (C en D); Of eerste tot
en met zesde plaats (E);
3.3 extra teams per regionale bond volgens de verdeelsleutel met een maximum van 5 per regionale bond;
3.4 eventueel extra reserve teams aangevuld tot het maximumaantal;
Aan de wedstrijden in categorie A nemen maximaal 24 teams deel.
Artikel 4: Leiding
4.1 De competitie wordt geleid door de KNSB Jeugdclubcompetitieleider, die door de KNSB wordt
aangewezen. De KNSB Jeugdclubcompetitieleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit
reglement en het beslissen in onvoorziene gevallen welke zich ter zake mochten voordoen.
Bij ontstentenis van de KNSB Jeugdclubcompetitieleider wordt zijn of haar functie waargenomen door
een door de KNSB aan te wijzen plaatsvervanger.
4.2 De wedstrijden in de Meesterklasse D en E worden centraal gespeeld, in de halve finales gesplitst naar
twee locaties en de finales centraal.
4.3 De wedstrijden in de Meesterklasse A en C worden decentraal gespeeld bij een van de deelnemende
clubs van poules van 4 teams.
Artikel 5: Aanmelding
5.1 Voor de deelname van een team is een inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte daarvan wordt jaarlijks
vastgesteld per categorie of klasse. De inschrijving van een team is pas geldig, zodra het voor de
categorie of klasse vastgestelde inschrijfgeld is voldaan.
5.2 De gerechtigde teams, volgens artikel 3, dienen hun deelname uiterlijk 10 september (A, C), 28
september (E) danwel 10 oktober (D) van het jaar waarin de KNSB Jeugdclubcompetitie aanvangt te
bevestigen. De gerechtigde teams krijgen hiervoor van de KNSB bericht.
5.3 Spelers, die voor een team van een vereniging in de KNSB Jeugdclubcompetitie zijn uitgekomen, mogen
in hetzelfde seizoen niet meer uitkomen voor een andere vereniging in deze competitie.
5.4 Verenigingen kunnen een dispensatieverzoek voor het gestelde in lid 3 indienen bij de KNSB
Jeugdclubcompetitieleider.
5.5 De teams zijn verplicht bij inschrijving de namen en relatienummers van vier spelers bekend te maken.
Deze spelers dienen op de opgavedatum als lid geregistreerd te zijn van de vereniging waarvoor wordt
uitgekomen en als zodanig bij de KNSB bekend te zijn. Als bij de controle blijkt dat de spelers niet op de
ledenlijst voorkomen van de betreffende vereniging worden deze als niet opgegeven beschouwd.
5.6 Na de uiterste aanmelddatum komen de eventueel verworven rechten van verenigingen of regionale
bonden te vervallen, indien de teams zich niet hebben ingeschreven of als zij zich na deze datum alsnog
terugtrekken. De KNSB bepaalt vervolgens welke reserveteams mogen deelnemen.
5.7 Spelers mogen slechts voor 1 team opgegeven worden. Uitzondering is dat spelers zowel voor een E als
een D team opgegeven kunnen worden aangezien deze categorieën niet op dezelfde datum spelen.
Artikel 6: Opstelling, begeleiding en invallers
6.1 Uiterlijk de vrijdag voor 18.00 uur voor elke wedstrijddag zijn de teamleiders verplicht aan de KNSB
Jeugdclubcompetitieleider opgave te doen van de namen en de bordvolgorde der spelers digitaal via
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6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

netstand voor de eerst volgende speeldag. Ga naar uitslag doorgeven, KNSB jeugdclubcompetitie 20202021, kies de klasse en de wedstrijd, vul de spelers in bordvolgorde in.
Het is vanwege Corona niet toegestaan om meer dan het betreffende aantal spelers van 4 per team mee
te nemen naar de wedstrijdlocatie. Ook is het verblijf van maximaal 1 volwassen begeleider per team
toegestaan op de wedstrijdlocatie.
De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven genummerde borden met zwart,
aan de even genummerde borden met wit.
De teamleider is vrij om per speeldag de bordvolgorde van de spelers te bepalen met in achtneming van
lid 5. Uitgangspunt hierbij is wel dat de sterkste spelers in principe aan de hogere borden worden
opgesteld. Deze volgorde mag die speeldag echter niet meer gewijzigd worden. Een onreglementaire
opstelling mag in de volgende rondes eenmalig worden gecorrigeerd.
Invallers schuiven in op een door de teamleider te bepalen bord. Eenmaal opgesteld, geldt dezelfde
restrictie als bij lid 3.
Bij de opstelling mag er geen sprake zijn van een verschil in ratingpunten van 200 of meer tussen de
spelers die het betreft. Dat wil zeggen de speler met meer dan 200 ratingpunten meer, dient aan een
hoger bord plaats te nemen.
Het is mogelijk om uiterlijk 48 uur van tevoren een dispensatieverzoek in te dienen indien er geen
(jeugd)rating bekend is of een niet reële KNSB rating aanwezig is (bijvoorbeeld een niet recente rating of
sterk afwijkend FIDE rating).
De opgegeven spelers van een team (de 4 basisspelers) mogen niet in een lager team uitkomen. Hierbij
geldt een 1e team als hoger dan een 2e team resp. 3e team of meer en een Meesterklasse A hoger dan
een C team, resp. D of E team. Uitzondering: Opgegeven spelers voor de D categorie die nog
speelgerechtigd zijn voor de E categorie mogen onbeperkt invallen in een E team.
Het is niet nodig om vooraf reserves door te geven. Naast de vier opgegeven spelers, zijn alle overige
actieve leden die aan het leeftijdscriterium voldoen en op de ledenlijst van de vereniging in OLA staan
speelgerechtigd (peiling 48 uur voor aanvang) als invaller en hoeven niet vooraf opgegeven te worden.

Artikel 7: Teamrating
Voor alle teams wordt bij de opgave van de teams een gemiddelde teamrating bepaald. De teamrating wordt
berekend aan de hand van de in Netstand aanwezige ratings. Voor de A en C categorie zijn dit de KNSB
ratings, voor de D en E categorie zijn dit de KNSB jeugdratings.
Artikel 8: Speelsysteem en indeling
8.1 In de Meesterklasse A en C worden in totaal 9 ronden gespeeld. Er wordt gespeeld in poules van 4
teams met 3 ronden per dag;
In de Meesterklasse D worden 10 ronden gespeeld; In de halve finales 5 ronden en in de finale nogmaals
5 ronden waarbij de resultaten tegen de gekwalificeerde teams waartegen gespeeld is in de halve finales
meegeteld worden in de finale.
Bij het NK E-teams worden 14 ronden gespeeld; In de halve finales 7 ronden en in de finale nogmaals 7
ronden waarbij de resultaten tegen de gekwalificeerde teams waartegen gespeeld is in de halve finales
meegeteld worden in de finale.
8.2 In de indeling van de poules in de Meesterklasse A en C voor de eerste speeldag vindt plaats op grond
van geografische ligging. Voor de tweede speeldag op grond van ranglijst en geografische ligging en de
derde speeldag uitsluitend op grond van de ranglijst. De resultaten van alle drie de speeldagen tellen
mee voor de eindstand.
Op de derde speeldag zijn er tevens prijzen voor de winnaars van elke finalepoule.
In de Meesterklasse D en NK E-teams wordt in de halve finale een halve competitie gespeeld volgens de
Berger tabel. Alleen de top 3 per poule bij de D resp. top 4 bij de E plaatsen zich voor de finale. De halve
finales worden zoveel mogelijk regionaal ingedeeld. De poules zullen op basis van speelsterkte en teams
ingedeeld worden. In de finale wordt ingedeeld volgens het Zwitsers systeem op rating, waarbij de stand
binnen een matchpuntengroep in eerste instantie wordt opgemaakt op basis van de bordpunten.
Artikel 9: Punten
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een bord punt toegekend. Voor een remisepartij krijgt ieder van
de spelers een half punt. Een verloren partij levert geen punten op.
Aan het team, dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij, worden twee matchpunten
toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen ze elk één matchpunt (gelijkspel).
Artikel 10: Overtredingen en boetes
10.1 Bij overtreding van bepalingen van artikel 5 en/of 6 wordt de partij steeds verloren verklaard voor de
speler die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen, c.q. aan een lager bord heeft gespeeld dan
is toegestaan.
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10.2 Het terugtrekken van een team gedurende de competitie of in de periode tussen 1 september en de
aanvang van de 1e ronde kan worden bestraft met een maximale boete ter grootte van het voor de
categorie verschuldigde inschrijfgeld.
10.3 Een team dat tijdens een wedstrijd aan een bord een reglementaire nul krijgt wegens het te laat aanwezig
zijn van een speler, kan worden bestraft met een boete van maximaal de daarvoor vastgestelde boete
per speler per wedstrijd.
10.4 Indien een team niet met tenminste 2 spelers een uur na het vastgestelde tijdstip in het speellokaal
aanwezig is, wordt het team beschouwd als niet te zijn opgekomen of als er meerdere wedstrijden
gepland staan, voor al deze wedstrijden. Dat team verliest dan de vastgestelde wedstrijd(en) met 4-0 en
kan bovendien worden gestraft met een boete ter grootte van maximaal eenmaal het voor de categorie
verschuldigde inschrijfgeld voor de gehele wedstrijddag.
Artikel 11: Eindstanden
11.1 De volgorde in een A, C, D- of E-klasse aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door
het aantal matchpunten. Als dit gelijk is beslist het aantal bordpunten. Als dit tevens gelijk is, geldt
onderling resultaat. Indien er geen onderlinge wedstrijd heeft plaatsgevonden of als de onderlinge
wedstrijd geen beslissing heeft gebracht, treedt als het om de eerste plaats gaat of om een
degradatieplaats, lid 4 in werking. In alle overige gevallen wordt de stand opgemaakt met resp. het aantal
weerstandspunten en Sonneborn-Berger punten op basis van matchpunten. Tot slot loting.
11.2 Als lid 1 geen beslissing brengt, wordt voor de bepaling van de winnaar van een klasse of voor de
bepaling van een degradant, als het om twee teams gaat een beslissingswedstrijd gespeeld, en als het
om drie of meer teams gaat, een halve competitie gespeeld op een door de Jeugdclubcompetitieleider te
bepalen locatie en met een dusdanig speeltempo, dat deze halve competitie in zijn geheel op één dag
gespeeld kan worden.
11.3 Als lid 4 geen beslissing brengt, wordt geloot.
11.4 Vanuit de 1e Klasse A promoveren twee teams naar de Meesterklasse A. De derde promotieplaats wordt
toegekend aan de kampioen in de Meesterklasse C.
11.5 De drie laagst geëindigde teams in de Meesterklasse A degraderen naar de 1e klasse A.
Artikel 12: Titels en prijzen
Het team dat eerste wordt in de Meesterklasse A, C, D of E verkrijgt de titel “Jeugdclubkampioen van
Nederland......”, onder toevoeging van het betreffende competitieseizoen en categorie.
De organisatie stelt minimaal drie teamprijzen voor de drie hoogst geëindigde teams per klasse ter beschikking,
alsmede individuele prijzen voor de spelers van deze teams. Uitzondering is de E waar voor de vijf hoogst
geëindigde teams prijzen beschikbaar zijn.
Er zijn tevens individuele topscorersprijzen per klasse voor de speler met de hoogste score. Hiervoor geldt
allereerst het aantal gescoorde punten en bij gelijke score het hoogste percentage (punten/aantal partijen).
Indien dan nog gelijk worden extra prijzen besteld.
De winnaars van alle sub finale poules bij de Meesterklasse A en C ontvangen eveneens een prijs.
Voor alle deelnemers de Meesterklasse D en E verzorgt de organisatie tevens een aandenken.
Artikel 13: Speeltempo
Het speeltempo in de categorieën A en C bedraagt 55 minuten per speler per partij + 10 seconden extra tijd per
zet.
Het speeltempo in categorie D bedraagt 25 minuten per speler per partij + 5 seconden extra tijd per zet.
Het speeltempo in categorie E bedraagt 15 minuten per speler per partij plus 5 seconden extra tijd per zet.
Artikel 14: FIDE-regels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel (A-C), in de officiële
Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in dit reglement niet anders is
bepaald.
Bij de Meesterklasse D en E wordt volgens de FIDE-Regels voor Rapidschaak (aanhangsel A volgens artikel
A.4) gespeeld.
De volgende toevoegingen gelden hierbij:
a)
De verzuimtijd is 15 minuten (E), 25 minuten (D) of 55 minuten (A-C);
b)
Voorts wordt artikel 7.5.5 en A.4.2 (1e alinea) bij de D en E niet toegepast. Dat betekent dat een
onreglementaire zet zoals beschreven in artikel 7.5 niet tot verlies van de partij zal leiden, maar de
partij wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet.
c)
Als ten aanzien van artikel 11.3.2 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.
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Een speler die arriveert nadat de wedstrijd is begonnen, moet zijn of haar mobiele telefoon of andere
elektronische apparaten direct uitzetten en wegleggen voordat de speler de eerste zet doet.
Artikel 15: Reiskosten
Als tegemoetkoming voor de door de deelnemende verenigingen te maken kosten vergoedt de KNSB na
declaratie de noodzakelijke reiskosten als volgt:
15.1 De vergoeding is gelijk aan de kosten voor het openbaar vervoer, goedkoopste tarief, voor vier
teamspelers en de teamleider (samen reizen op kortingskaart) onder aftrek van de vastgestelde eigen
bijdrage reiskosten per team per speeldag.
15.2 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.
15.3 Een declaratie zonder toevoeging van treinkaartjes e.d. wordt behandeld als onder lid 2 vermeld.
Artikel 16: Protesten en beroep
16.1 Tegen een beslissing van een wedstrijdleider kan protest worden aangetekend bij de KNSB
Jeugdclubcompetitieleider. Het protest moet blijken uit het wedstrijdformulier en de indiener van het
protest dient tevens de betrokken wedstrijdleider en de teamleider van de tegenpartij ervan op de hoogte
te stellen dat een protest zal worden ingediend. Het protest dient binnen vier dagen na de wedstrijd
schriftelijk worden toegelicht bij de KNSB Jeugdclubcompetitieleider.
De betrokken wedstrijdleider dient binnen vier dagen over de door hem genomen beslissing schriftelijk te
rapporteren aan de KNSB Jeugdclubcompetitieleider.
Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij, ook vier dagen na de wedstrijd, schriftelijk zijn visie op
de gebeurtenissen toelichten bij de KNSB Jeugdclubcompetitieleider.
16.2 De KNSB Jeugdclubcompetitieleider neemt in principe binnen vier dagen, na het verstrijken van de in lid
1 genoemde termijn, een beslissing welke hij schriftelijk kenbaar maakt.
De KNSB Jeugdclubcompetitieleider kan zijn beslissingstermijn verlengen indien hij alvorens te beslissen
nog nadere mondelinge of schriftelijke toelichting behoeft.
16.3 Tegen een beslissing van de KNSB Jeugdclubcompetitieleider kan beroep worden ingesteld bij de
Commissie van Beroep van de KNSB. Een beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen 14 dagen nadat de
KNSB Jeugdclubcompetitieleider zijn beslissing aan de desbetreffende vereniging heeft meegedeeld,
door toezending van het beroepsschrift per e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd door de KNSB.
Het beroepsschrift dient vergezeld te gaan van een cautie waarvan de hoogte door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld. De cautie wordt terugbetaald indien het beroep gegrond
wordt verklaard. Indien het beroep niet gegrond wordt verklaard, beslist de Commissie van Beroep of de
cautie, of een deel daarvan, wordt terugbetaald; bij afwijzing van het beroep zal altijd een minimum van
50% van de vastgestelde cautie wegens administratiekosten niet terugbetaald worden. Afschriften van
het beroepsschrift dienen gelijktijdig te worden gezonden aan de KNSB Jeugdclubcompetitieleider, de
betrokken wedstrijdleider en aan de betrokken vereniging(en). Het bestuur van de KNSB stelt het
beroepsschrift zo spoedig mogelijk in handen van de Commissie van Beroep.
De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de beslissingen van deze commissie
staat geen verder beroep open.
Artikel 17. Ingeval de wedstrijden vanwege Corona maatregelen niet gespeeld kunnen worden.
17.1 Indien er vanwege corona maatregelen, te weten de lokale noodverordening waar de wedstrijden
gespeeld zouden worden of vanwege een reisverbod van een der teams, of anderszins, wordt direct
uitgeweken naar een online alternatief. Hierbij worden zoveel mogelijk de oorspronkelijke speeldagen /
tijden aangehouden. De wedstrijden worden op chess.com gespeeld.
17.2 De teamleiders zijn verantwoordelijk dat hun spelers tijdig hun account hebben aangemaakt via
www.chess.com/nl/l/KNSB en lid zijn van club KNSB-jeugd. Tevens hebben zij zich te houden aan de
Fairplay regels voor online schaken. De spelers van een team spelen bij voorkeur op een zelfde locatie
onder toezicht van de teamleider of diens plaatsvervanger. Indien dit niet mogelijk is en vanuit huis
gespeeld moet worden, zijn de betreffende ouders mede verantwoordelijk voor toepassing van de
Fairplay regels.
Zie: www.schaken.nl/over-schaken/online-schaken/online-schaken-speel-eerlijk
Aldus vastgesteld door de KNSB, 9 september 2020
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Tabellen voor het bijhouden van persoonlijke resultaten
TEAM:

SPELERS+
RESERVES

TEGENSTANDERS

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

TOT

%

R4

R5

R6

R7

R8

R9

TOT

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MATCH TOTALEN

TEAM:

SPELERS+
RESERVES

TEGENSTANDERS

R1

R2

R3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MATCH TOTALEN
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