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VOORWOORD BURGEMEESTER VAN BORNE
In 2011 begon ik mijn voorwoord hiermee:
“Wikipedia noemt schaken ‘een strategisch bordspel voor twee spelers’.
Het is strategisch omdat ‘de spelers
zoveel speelmogelijkheden hebben dat
het vaak onmogelijk is de consequentie van elke zet te overzien, zodat inzicht, ervaring en moed de zetkeuze
mede bepalen’. Als ik dat lees, ben ik
nóg meer onder de indruk van de
jeugdige schakers die meedoen aan
het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap schaken (ONJK) in Borne.”
Dat was mijn eerste voorwoord voor het ONJK omdat het toen voor de eerste keer
in Borne werd gehouden. Het is best lastig om voor de zevende keer een voorwoord
te schrijven, maar ook een uitdaging. Ik ben er ook ongelofelijk trots op dat ik het
voorwoord kan schrijven, want het betekent dat het ONJK zich thuis voelt in Borne.
Daar ben ik erg blij mee!
Ik heb begrepen dat sinds er in Borne gespeeld wordt, het aantal deelnemers weer
groeit. Er doen rond de 300 deelnemers mee en ook het aantal deelnemers uit het
buitenland neemt toe. Van de circa 80 buitenlandse
deelnemers komen de meesten uit België en
Duitsland, maar ook China, Brazilië en Mongolië
zijn vertegenwoordigd.
Er doen steeds meer sterke spelers mee en dan hoor
ik natuurlijk te zeggen dat het vooral om het meedoen gaat en niet om het winnen. Dat zeg ik ook.
Maar stiekem gun ik jullie ook stuk voor stuk een
mooie podiumplaats in Borne, dat voor nu even het
middelpunt van de jong schakende wereld is.
Voel je welkom!
Rob Welten
Burgemeester van Borne
__________________________________________________________________________
ONJK 2017
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VOORWOORD KNSB
Alweer voor de zevende keer zijn we te gast in het Twentse Borne.
Het voelt inmiddels heel vertrouwd.
Toch zit de organisatie niet stil en is constant in beweging. De strakke en kleurrijke
nieuwe website is daar een mooi voorbeeld van. Aan het nevenprogramma is door
de organisatie druk gesleuteld om het iedereen tussen de serieuze schaakpartijen
door zo goed mogelijk naar de zin te maken. We zijn benieuwd!
Het deelnemersveld is aan het groeien. Verheugend is dat aan de top een grotere
groep spelers met rating van 2000+ deelneemt, geweldig. Ingezet is op een
groepsaanbod en dat heeft effect gehad. Wat is er nu leuker dan een week samen
schaken!
Bij de jongere jeugd zien we tevens heel veel toppers per leeftijdscategorie. Zij
hebben de smaak te pakken en willen nog meer schaakervaring op doen.
Namens de KNSB wens ik iedereen heel veel schaakplezier toe!

Eugene Rebers
Bestuurslid Topschaak en Talentontwikkeling KNSB

ONJK 2017
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Opzet Open Nederlands Jeugdschaak Kampioenschap 2017
Leeftijdsgrenzen
A:
B:
C:
D:

t/m 20 jaar (geboren in 1997 of later)
t/m 16 jaar (geboren in 2001 of later)
t/m 14 jaar (geboren in 2003 of later)
t/m 12 jaar (geboren in 2005 of later)

E:
F:
G:
H:

t/m 10 jaar (geboren in 2007 of later)
t/m 9 jaar (geboren in 2008 of later)
t/m 8 jaar (geboren in 2009 of later)
t/m 7 jaar (geboren in 2010 of later)

In iedere categorie wordt zowel een Jeugd- als een Meisjeskampioenschap gespeeld.
In alle groepen wordt ingedeeld volgens het Zwitsers systeem.
De opzet voor de leeftijdscategorieën A
t/m E is ongewijzigd ten opzichte van
afgelopen jaren. A, B en C spelen elk een
9-rondig toernooi van maandag 7 t/m
zaterdag 12 augustus; de categorieën D
en E spelen een toernooi van 13 ronden.
Voor de categorieën F, G en H is het
toernooi sinds 2014 gesplitst in 2 delen:
• van maandag 7 tot en met woensdag 9
augustus spelen F, G en H elk apart een
9-rondig toernooi. Let op: als er voor de
G- en/of de H-categorie minder dan 20
inschrijvingen zijn worden deze samengevoegd.
• van donderdag 10 tot en met zaterdag
12 augustus spelen de categorieën F, G
en H samen één 9-rondig toernooi. Als
zich méér dan 70 deelnemers aanmelden
voor dit FGH-toernooi gaan we bekijken
of we het deelnemersveld niet alsnog op
moeten splitsen in twee groepen.
Het is niet verplicht om aan beide FGHtoernooien mee te doen, je kunt ook voor
alleen de eerste of alleen de tweede driedaagse kiezen. Voor het tweede toernooi
kun je je tot en met woensdag 9 augustus
aanmelden (of afmelden). De praktijk
van de laatste jaren is echter dat bijna
alle FGH-tjes de hele week willen
schaken.
ONJK 2017

Regels bij inschrijving in hogere groep
Het komt regelmatig voor dat deelnemers willen spelen in een hogere
groep dan waarin ze op basis van hun
geboortejaar thuishoren, meestal omdat
ze graag sterkere tegenstand of een
ander speeltempo willen. Ook in 2017
blijft dat, onder voorwaarden, mogelijk.
De hoofdwedstrijdleider beoordeelt deze
dispensatieverzoeken. Voor zijn oordeel
baseert hij zich op de volgende criteria:
- (hoge) positie in de eigen groep op
basis van de daarin gehanteerde rating
(in A, B en C is dat de FIDE-rating, in de
andere groepen de KNSB-jeugdrating);
- positie in gewenste groep (als de FIDErating ontbreekt wordt eventueel naar de
KNSB-rating of een andere nationale
rating gekeken; bij buitenlandse spelers
in groepen D t.e.m. H naar FIDE- of
nationale rating);
- bijzondere resultaten die nog geen of
weinig effect op de rating hadden;
- resultaten van eerdere ONJK’s (bijv.
een B-speler die vorig jaar 4e werd in A
mag nu ook weer in A);
- eventueel oordeel van trainers.
Neem bij vragen contact op met
hoofdarbiter Aart Strik (06-24477636).
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Speeltempo

Inschrijfgeld

Het speeltempo voor de categorieën A, B
en C is 90 minuten voor de gehele partij,
met een bijtelling van 30 seconden per
zet per persoon vanaf het begin van de
partij.
Het speeltempo voor de categorieën D
en E is 40 minuten voor de gehele partij,
met een bijtelling van 30 seconden per
zet vanaf het begin van de partij.
Het speeltempo voor de categorieën F,
G en H is 25 minuten voor de gehele
partij, met een bijtelling van 10 seconden
per zet vanaf het begin van de partij.
Dit geldt zowel voor de aparte F-, G- en
H-toernooien als voor het gecombineerde FGH-toernooi.

Deelnemers aan de A-, B-, C-, D- of Egroep betalen voor het hele toernooi
€ 50.
Deelnemers aan de F-, G- of H-groepen
van 7 t/m 9 augustus betalen € 30.
Deelnemers aan het gezamenlijke FGHtoernooi van 10 t/m 12 augustus betalen
ook € 30, maar wie aan zowel het F-, Gof –H-toernooi als aan het gezamenlijke
FGH-toernooi meedoet krijgt € 10 korting en betaalt in totaal €50.

Noteren is verplicht in de categorieën A
t/m E (nieuw) en gewenst in F t/m H.

Titelhouders (GM, IM, FM) hoeven geen
inschrijfgeld te betalen. Dit geldt ook
voor spelers die zich voor 1 juli met z’n
vieren of meer als groep hebben ingeschreven, mits die groep een gemiddelde rating heeft van 2000 of hoger
(peildatum 1 mei 2017).

De hoofdwedstrijdleider beoordeelt een dispensatieverzoek (en de penningmeester kijkt toe)
ONJK 2017
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Niet voor de eer en het plezier alleen
Titels
De winnaar in elke categorie van het
ONJK krijgt de titel
Open Jeugdkampioen van Nederland 2017.
Het hoogst eindigende meisje in elke
categorie krijgt de titel
Open Meisjeskampioen van Nederland 2017.
Plaatsing voor het NK Jeugd
Alle Nederlandse winnaars in elke groep
krijgen het recht deel te nemen aan het
(gesloten) Nederlands Kampioenschap
in hun eigen leeftijdscategorie. Ook het
beste meisje in elke groep mag naar het
NK. Voor de FGH-jeugd zijn er bovendien in het tweede toernooi nog twee extra plekken te verdienen. In totaal staan
er dus maar liefst 18 plaatsen in de diverse Nederlands Kampioenschappen
op het spel!
Als de winnaar in een groep niet de
Nederlandse nationaliteit heeft wordt er
in die groep geen ticket voor het NK in
die categorie vergeven.
Bekers
In iedere leeftijdscategorie krijgen de
hoogst geëindigden een mooie beker.
Daarbij geldt: hoe groter de groep, hoe
meer bekers. Onder licht voorbehoud: in
A, B en C is er een beker per 10 deelnemers, in D t/m H een beker per 7
deelnemers, met in alle groepen en

minimum van drie bekers. Er worden
dus nog iets meer bekers uitgereikt dan
vorig jaar; dit is nog wel afhankelijk van
het totaal aantal deelnemers.

Geldprijzen
Naast bekers zijn er in iedere groep drie
geldprijzen te verdelen [zie de tabel].
Bij een gelijk aantal punten worden de
geldprijzen gedeeld.
Alle geldprijswinnaars krijgen bovendien het beroemde ONJK-certificaat.
Extra prijzen
Tijdens de laatste ronde krijgt iedere
speler een lot. Direct na de sluitingsceremonie kun je bij de prijzentafel (in
de Analysezaal) kijken of er een prijs op
jouw lot is gevallen. Alle deelnemers in
groepen D en lager krijgen sowieso een
leuk prijsje.

PRIJZENGELD

ONJK 2017

€

A

B

C

D

E

F

G

H

FGH

1e

250

150

100

75

75

50

50

50

50

2e

150

100

75

50

50

25

25

25

25

3e

100

75

50

25

25

15

15

15

15
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Internet, Facebook, Twitter
Van het ONJK wordt uitgebreid verslag
gedaan op internet. Op de toernooisite
www.onjk.nl staat of komt alles wat je
zou willen weten: allerlei (ook actuele)
info, deelnemers, uitslagen, standen,
indelingen, partijen, verslagen, interviews en heel veel foto’s.
Dankzij sponsoring van onder meer
DGT (nog steeds de Europese marktleider in digitale klokken en elektronische borden) worden van elke groep
enkele partijen live op internet uitgezonden. Ook zullen de 12 digitale
borden van schaakclub Groninger
Combinatie weer worden ingezet.

www.facebook.com/ONJKborne of
www.facebook.com/stichting.caissa.
en op Twitter via @ONJK.

In Sportcentrum ’t Wooldrik is tijdens
Ook dit jaar zal het ONJK voor, tijdens
het ONJK gratis draadloos internet been na het toernooi gebruik maken van
schikbaar. In de analysezaal staat een
Facebook en Twitter om deelnemers en
beperkt aantal PC’s voor algemeen
de rest van de wereld flexibel en actueel
gebruik.
op de hoogte te houden. Volg ons op
__________________________________________________________________________

Verslaggeving
Sinds 2016 hebben wij de ambitie om
van elke ronde in elke groep uitgebreid
verslag te doen - waar het ONJK
decennia lang om bekend stond - op een
lager pitje moeten zetten. Dit om de
simpele reden dat goede verslaggevers
op praktisch vrijwillige basis niet voor
het oprapen liggen. We zullen meer gaan
verwijzen naar de vele publicaties die
elders op het internet over het ONJK

verschijnen: Facebook, Twitter, clubwebsites, weblogs. Tips over en links
naar dergelijke media zijn dan ook
bijzonder welkom: loop even de organisatieruimte binnen of mail naar
onjk@live.nl (Fons van Hamond).
De populaire rubrieken Bord 13 en Opa
vertelt zullen indien enigszins mogelijk
wel in ere worden gehouden.

ONJK 2017
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Partijen
Vorig jaar is het , ook dankzij de inzet
van diverse vrijwilligers, gelukt om ruim
800 van de in totaal zo’n 1600 gespeelde
partijen als PGN beschikbaar te maken.
Ook hierbij wordt jullie initiatief en zelfwerkzaamheid op prijs gesteld. Als je je
partijtjes na afloop toch invoert, mail ze
dan ook even naar onjk@live.nl.
De spektakelprijs
Wanneer je een mooie en/of leuke partij
hebt gespeeld, kun je deze inleveren bij
de organisatie. Elke dag wordt er een
prijs uitgereikt voor de mooiste partij.
Hier volgt de volgens velen spectaculairste partij van het ONJK 2016:
WESSEL ADEMA – OSCAR KLAREN
[Groep E ronde 4]
1. d4 f5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 Be7 5. Bf4
d5 6. e3 c6 7. Bd3 O-O 8. O-O Nbd7 9. Qc2
Qe8 10. c5 Kh8 11. b4 Rg8 12. Kh1 h6 13.
Rg1 g5 14. Be5 Nxe5 15. dxe5 Nh7 16. h3
Qh5

17. g4!?
Op het eerste gezicht niet de beste zet, want
zwart kan nu met schaak een pion slaan op
h3. Maar zo erg is dat misschien niet want
er kan nog een paard tussen en de aanval
ONJK 2017

over de diagonaal naar h7 blijft in stand.
17...fxg4 18. Rxg4 Qxh3+ 19. Nh2 Nf8 20.
Rag1 Qh5 21. e4 d4 22. Ne2 Nd7 23. Nxd4
Nxe5 24. R4g3 Bd7 25. Be2 g4!
Een mooi pionoffer om de zwarte loper op
e7 in het spel te kunnen brengen, en nog
met een tactische pionte ook: na 3x slaan op
g4 volgt ...e6-e5 met een dubbele aanval.
26. Bxg4 Nxg4 27. Rxg4 Rxg4 28. Rxg4 e5 29.
Nf5
Er kan weer een paard tussen.
29...Bg5 30. Qd3 Rd8 31. Qc3 Bf4 32. Rh4
Een klein smetje op de partij (32.Rxf4)
32...Qd1+ 33. Kg2 Rg8+
Ligt zeer voor de hand maar is in feite de
inleiding van zwarts ondergang.
Nauwkeuriger was om eerst even wits
gevaarlijkste aanvalsstuk eraf te halen:
33... Bxf5 34. exf5 en dan pas Rg8+
34. Kh3 Qh1

Oeps, wat nu? Zwart dreigt mat in één!
Oscar zal hier trots om zich heen hebben
gekeken want wat valt er nog tegen dit mat
te doen? Of toch…
35. Qxe5+!!
Het is Wessel die het laatst lacht!
35...Bxe5 36. Rxh6#
En nu staat niet wit maar zwart opeens mat!

Als troost voor Oscar werd de spektakelprijs door beide spelers gedeeld.
9

PROGRAMMABOEKJE

Eten en drinken
In het Sportcentrum is een gezellige
kantine/bar aanwezig, Sportcafé ‘t
Wooldrik, waar koffie, thee, frisdrank,
soep, vele soorten broodjes en andere
snacks kunnen worden genoten.
Zelf meegebrachte etenswaren mogen
in het Sportcentrum NIET genuttigd
worden (deze regel geldt niet voor deelnemers in de speelzaal tijdens de partij).
Alcoholische dranken mogen niet worden meegenomen naar de speelzalen.
Verderop in dit boekje staat een klein
overzichtje van supermarkten in Borne.

Sportcafé ’t Wooldrik is er klaar voor
Nieuw: het Sportcafé gaat elke dag
(behalve donderdag en zaterdag) tussen
ongeveer 16:00 en 19:00 uur een warme
maaltijd aanbieden. Wie daar gebruik
van wil maken moet daar uiterlijk een

dag van tevoren op inschrijven; dat kan
ook voor de hele week in één keer. Voor
de maandag kun je opgeven op adres
eten@onjk.nl (geef ook aan met hoeveel
personen). Deze maaltijden zullen onder voorbehoud - € 7,50 per dag of
€ 20,- voor alle vier dagen gaan kosten.
Ook nieuw: dit jaar is er elke dag de hele
dag gratis fruit voor alle deelnemers!
Bagage / devices
Op de eerste en de laatste dag van het
toernooi nemen veel deelnemers hun
bagage mee naar ‘t Wooldrik. Deze bagage (koffers en rugzakken) mag NIET
worden neergezet in de speelzalen en
liever ook niet in het restaurant, maar
kan veilig worden achtergelaten in de
organisatieruimte. Daar is altijd iemand
aanwezig.
Houd je portemonnee e.d. wel altijd
bij je, zelfs in Borne liggen zakkenrollers
op de loer! Er zijn geen kluisjes in Sportcentrum ’t Wooldrik.
Je mobieltje kun je het beste in bewaring geven aan je ouders of een van
de arbiters. Als tijdens een partij blijkt
dat je een elektronisch apparaat bij je
hebt dat aanstaat dan wordt jouw partij
zonder pardon verloren verklaard.

Een deel van de Open Nederlands Jeugdkampioenen 2016
ONJK 2017
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Het Open Nederlands Jeugdkampioenschap: niet alleen schaken!
Buikglijbaan en Stormbaan
Op dinsdag 8 augustus zullen vanaf
12.00 uur (tot ongeveer 17 uur) buiten op
het grasveldje naast het Sportcentrum
een mega-buikglijbaan en een stormbaan
worden opgesteld. Deze zijn gratis
toegankelijk voor deelnemers, hun
broertjes en zusjes en voor sportieve
ouders.

zowel als ouders, begeleiders en trainers
(vorig jaar deden er zelfs GM’s mee!)
Meedoen is gratis en er zijn er leuke
prijzen te winnen! Inschrijven, liefst per
team onder vermelding van de ratings,
kan op inschrijflijsten of bij Yannic
Husers (y.husers@hotmail.com) tot
uiterlijk woensdag 14 uur.
Simultaan
Op vrijdagmiddag 11 augustus kun je
het vanaf 10:00 uur in de Analysezaal op
het schaakbord opnemen tegen een
sterke speler. Wie dat zal zijn blijft nog
even geheim. Geen kosten, geen prijzen
maar uiteraard wel een eervolle
vermelding op de toernooisite.

FIFA-toernooi
Op dinsdagavond tussen 17 en 20 uur
zal er in de analyseruimte een klein
FIFA-toernooi (PS4) georganiseerd
worden. Alvast een goede voorbereiding
op het échte voetbaltoernooi.
Het ONJK Teamsnelschaaktoernooi
Wegens succes geprolongeerd: op
woensdagavond 9 augustus vindt in een
deel van de ABC-zaal en het restaurant
van ’t Wooldrik de derde editie van het
Grote ONJK Teamsnelschaaktoernooi
plaats. Het begint om 19 uur en duurt tot
ongeveer 22 uur. Voor de jongste deelnemers is dit misschien wat laat maar
daar staat tegenover dat het programma
van donderdag veel minder vol zit en de
partijen dan pas 10:00 uur beginnen.
Opzet: teams van 5 spelers met een
totale teamrating van maximaal 9000.
Deelname staat open voor iedereen die
bij het ONJK betrokken is: deelnemers
ONJK 2017

Bughouse wachtverzachtertoernooi
Om het voor sommigen lange wachten
op de prijsuitreiking iets aangenamer te
maken is er op de slotdag van het ONJK,
ook weer in de Analysezaal, voor iedereen een Bughousetoernooitje. Bughouse
lijkt veel op Doorgeefschaak maar er zijn
een paar verschillen: je mag je stukken
met schaak (of zelfs mat) inzetten en zodra
één van de twee partijen gewonnen is
wordt de andere niet meer uitgespeeld.
Het begint om 13 uur en duurt tot 14u45.
Als jouw partij om 13 uur nog bezig is
kun je later aanschuiven.
11

PROGRAMMABOEKJE

Voetbaltoernooi
Ook dit jaar wordt
een succesvolle
traditie voortgezet:
op de schaakvrije
donderdagmiddag
wordt het grote
ONJK-voetbaltoernooi gehouden. Het begint om 14.00 uur en
duurt tot ± 17.00 uur. Op vorig jaar na
was het zo lang als wij ons kunnen
herinneren altijd schitterend weer.
De wedstrijden vinden plaats op halve
velden tussen teams van zes of zeven
spelers. Er wordt in twee leeftijdsgroepen
gespeeld, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een team met spelertjes van ± 8
jaar ingemaakt wordt door een team met
spelers van ± 18 jaar oud. Je kunt je met
een compleet team inchrijven maar ook
in je eentje, dan word je in een passend
team ingedeeld.
Naast het toernooi is er ook een
Snelschietwedstrijd (info volgt).

Het prachtige sportcomplex van BVV
ligt naast Sportcentrum ’t Wooldrik, dus
reizen is niet nodig. Er zijn geen kosten
aan verbonden om mee te doen en ook
niet om te komen aanmoedigen langs de
velden of op de fraaie tribune.
Vragen?
Met al je vragen over de nevenactiviteiten kun je terecht bij Yannic
Husers [foto], onze Manager Side Events.
Spreek hem aan, of als hij je te vlug af is
(want hij probeert vele ballen tegelijk in
de lucht te houden) app of mail hem:
y.husers@hotmail.com.
Alsof al die ‘officiële’ nevenactiviteiten nog
niet genoeg zijn kijken wij in samenwerking
met het Sportcafé ook of er een springkussen, een opblaasdoel, een megadartbord, een rodeostier, een klimwand en
een suikerspin- annex popcornmachine
kunnen worden gerealiseerd. Niet toevallig
wordt het ONJK in de wandelgangen ook
wel "het perfecte kinderfeestje" genoemd.

De Bornse voetbalvereniging BVV
(www.bvvborne.nl) heeft ook dit jaar
haar royale medewerking toegezegd.
BVV zorgt voor scheidsrechters, ballen,
hesjes, EHBO en een heuse stadionspeaker – het enige wat je zelf moet meenemen is sportkleding en –schoenen. Let
wel: voetbalschoenen met noppen zijn
niet toegestaan. Er is een aparte meisjeskleedkamer en de kantine van BVV is
die middag geopend.
Vanaf maandag 7 augustus liggen er
inschrijfformulieren bij de tafels van de
wedstrijdleiders. Inschrijven kan ook bij
Yannic Husers (y.husers@hotmail.com),
tot woensdag 9 augustus 17.00 uur.
ONJK 2017

Het ook dit jaar weer door 468Chess
fraai vormgegeven ONJK T-shirt
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Speellocatie
Sportcentrum ’t Wooldrik: ‘t Wooldrik 1, 7621 AH Borne (074-2663164).
De groepen A, B en C spelen in zaal 1; de groepen D, E en F,G,H in zaal 2.

’t Wooldrik is een openbaar gebouw en bovendien een Sportcentrum,
dus in het hele gebouw wordt NIET gerookt.
ONJK 2017
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Programma ONJK 2017
MAANDAG 7 AUGUSTUS
11:00–12:00 Registratie deelnemers
12:15–12:45 Opening en kleurloting
13:30–18:00 Wedstrijden volgens schema

DONDERDAG 10 AUGUSTUS
09:15–09:45 Registratie deelnemers FGH 2
10:00–14:00 Wedstrijden volgens schema
14:00–17:00 Voetbaltoernooi (BVV-velden)

DINSDAG 8 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema
12:00–17:00 Buikglijbaan en Stormbaan
17:00–20:00 FIFA-toernooi (Analysezaal)

VRIJDAG 11 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema
12:00–14:00 Simultaan (Analysezaal)
13:00–15:00 Workshop Chessity (Org.zaal)

WOENSDAG 9 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema
14:00–14:30 Prijsuitreiking F, G, H (1e trn.)
19:00–22:00 Teamsnelschaaktoernooi

ZATERDAG 12 AUGUSTUS
09:00–14:30 Wedstrijden volgens schema
13:00–15:00 Bughousetoernooi (Analysezaal)
15:00–16:00 Prijsuitreiking en sluiting.

DAGELIJKS 7 T/M 12 AUGUSTUS : Schaakwinkel en presentaties 468 Chess (Analysezaal)
__________________________________________________________________________

ONJK 2017
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Speelschema
GROEPEN A, B EN C

GROEPEN D EN E

Maandag 7 aug. 13:30–18:00 ronde 1

Maandag 7 aug. 14:00–16:20 ronde 1

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag 10 aug 10:00–14:30 ronde 6

8 aug. 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Woensdag 9 aug 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Donderdag 10 aug 10:00–12:20

ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8

Vrijdag

Vrijdag

ronde 9
ronde 10
ronde 11
ronde 12
ronde 13

8 aug. 09:00–13:30 ronde 2
14:30–19:00 ronde 3

Woensdag 9 aug 09:00–13:30 ronde 4
14:30–19:00 ronde 5

11 aug 09:00–13:30 ronde 7
14:30–19:00 ronde 8

Zaterdag 12 aug 09:00–13:30 ronde 9

11 aug 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Zaterdag 12 aug 09:00–11:20
12:00–14:20

GROEPEN F, G EN H - 1E TOERNOOI

GROEP FGH - 2E TOERNOOI

Maandag 7 aug. 14:00–15:10
15:30–16:40
Dinsdag 8 aug. 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10
13:30–14:40
Woensdag 9 aug 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10

Donderdag 10 aug 10:00–11:10 ronde 1

ONJK 2017

ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9

11:30–12:40
Vrijdag 11 aug 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10
13:30–14:40
Zaterdag 12 aug 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10
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Raindropchess Media gaat over in 468 Chess
Vorig jaar is op het ONJK een nieuw spel
op een 4x4 bord geïntroduceerd:
Square4Chess. Een spel dat al door vele
trainers is ontdekt als goed toepasbaar bij
schaakintroductie voor de jongsten.
468 Chess gaat een doorgaande spellenlijn
bieden naar het echte schaakspel. Een
educatief pakket van laagdrempelige spelvormen die aan de basis van het schaken
staan. Raindropchess behoort uiteraard ook
tot dit pakket.
Binnen 468 Educatie wordt hard gewerkt
aan toepassingen in het onderwijs, door
reken- en taallessen te verbinden aan de
bewegingen van de schaakstukken.
468 Coaching gaat zich o.a. richten op de
pedagogische en didactische kant van het
trainerschap, met name bij trainingen voor
de jongste schakers in het onderwijs.
Nieuw dit jaar zijn de schaakhesjes en het
schaaknet voor Levend Square4Chess of
levend 468Chess. Tijdens het ONJK worden
een 4x4 en een 6x6 schaaknet gepresenteerd
met vele leuke speltips. De schaaknetten
zullen in het najaar beschikbaar zijn. De
schaakhesjes zijn al leverbaar op het ONJK
(maten S en M, zie foto links).
En het 6x6 spelbord...? Het komt zeker,
maar het heeft zijn tijd nodig. Uiterlijk
voorjaar 2018 is het 468-pakket beschikbaar.
Naast de vele presentaties... is er tijdens het
ONJK ook weer een gezellige en goed gevulde
toernooi-schaakwinkel met o.a. het extra voordelige Square4Chess schoolpakket, de Stappenmethode in 4 talen en een zomeropruimingshoek.
Jozias Hillenkamp (06-34847407)
www.468chess.com
ONJK 2017
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Worden kinderen slimmer van schaken?
Heeft schaken een verband met het executief functioneren van het kind?
Tijdens het ONJK zal in de analyse-/recreatie zaal een stand zijn ingericht met
informatie rond dit onderzoek. Er staan twee computers met de mogelijkheid direct
deel te nemen aan het onderzoek dan wel zich te informeren.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen,
vakgroep Ontwikkelings- en Neuropsychologie, is een wetenschappelijk
onderzoek gestart rond schaken en
executieve functies in relatie met schoolprestaties.
Het onderzoek “Worden kinderen slimmer van schaken?” wordt landelijk uitgezet.
Het zal deels online plaatsvinden op de
website van stichting Jeugd Schaak
Noord en deels op de basisscholen zelf. In
een online-vragenlijst wordt aan ouders
van kinderen in de groepen 3 t/m 8
onder meer gevraagd informatie te geven
over ervaringen met het jeugdschaak van
hun kind en hun executief functioneren.
Hieronder verstaan we zaken als
werkgeheugen, aandacht vasthouden,
planning/prioritering, doelgericht
gedrag, flexibiliteit en emotieregulatie.
Elke school en iedere leerling kan meedoen. Ouders met meerdere kinderen
kunnen voor ieder kind de vragenlijst
invullen als ze dat willen. Juist ook voor
kinderen die niet hebben leren schaken
kan de vragenlijst worden ingevuld.

© 2014 little BLUEPRINT - Jessica Churchill

Voor deelname als school kijk op:
www.jeugdschaaknoord.nl/schooldirectie
Voor deelname als ouder/verzorger: www.jeugdschaaknoord.nl/ouderverzorger
Het onderzoeksvoorstel is aangedragen door:

ONJK 2017
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Workshop Chessity voor schaaktrainers tijdens ONJK
Door: Janton van Apeldoorn (oprichter Chessity)
VRIJDAG 11 AUGUSTUS VAN 13.00 – 15.00 UUR
Al jarenlang is de Stappenmethode
in Nederland de meest gebruikte
methode om schaakles te geven.
Maar de tijden veranderen en
digitalisering biedt ongekende
nieuwe mogelijkheden voor de
manier waarop kinderen leren
schaken.
De Nederlandse online-schaakmethode Chessity loopt voorop als het gaat om
onderwijsinnovatie en het benutten van de kansen die online leren schaken biedt.
Steeds meer schaaktrainers ontdekken de voordelen van Chessity voor hun schaakvereniging of schoolschaaklessen. Chessity is dan ook de snelst groeiende schaakmethode van Nederland.
Dus:
• Heb jij al veel over Chessity gehoord, maar weet je nog niet hoe deze methode er
uitziet?
• Twijfel je of je met Chessity wel net zulke goede schaaklessen kunt geven als met
de Stappenmethode?
• Vraag jij je af hoe Chessity jou als trainer werk uit handen neemt en tijd bespaart?
• Overweeg je over te stappen naar digitaal lesgeven, maar ben je bang dat het te
moeilijk is?
• Wil je met eigen ogen zien of kinderen schaken met Chessity echt zo leuk vinden
als wordt beweerd?
3 redenen om de workshop Chessity voor schaaktrainers te volgen:
1. In één middag maak je kennis met het programma (neem je laptop of tablet mee)
en ontdek je hoe zowel jouw leerlingen als jijzelf profiteren van alle
mogelijkheden van 21e-eeuws schaakonderwijs die Chessity benut.
2. Als bonus krijg je tijdens de workshop een sneak preview van een nieuwe,
revolutionaire functionaliteit die Chessity op dit moment ontwikkelt: een unieke
innovatieve technologie optimaliseert de schaakontwikkeling van leerlingen op
een manier die een paar jaar geleden nog als science fiction zou zijn afgedaan.
3. Zelfs als je niet van plan bent om op korte termijn iets te veranderen aan je
schaaklessen is dit een interessante middag. In enkele uren ben je op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen in het hedendaags schaakonderwijs en doe je
inspiratie op voor je eigen schaaktrainingen.
__________________________________________________________________________
ONJK 2017
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KIDS CITY

ZWEMBAD

Naast het Sportcentrum ligt Kids City,
een themapark voor kinderen tot 12 jaar.
Deelnemers aan het ONJK in deze leeftijd (groepen D en lager) zijn hier tijdens
het toernooi welkom en krijgen een
korting op de toegangsprijs. Om voor
die korting in aanmerking te komen kun
je een kaartje ophalen bij de organisatie
of bij de schaakwinkel van 468 Chess
(Jozias) in de analysezaal.
Tijdens het ONJK is Kids City iedere
dag geopend van 10.00-19.00 uur.
Zie ook www.kidscity.nl (074-2671131).

Binnen het Sportcentrum 't Wooldrik
bevindt zich ook een mooi zwembad:
Laco ’t Wooldrik. Er is een recreatiebad
en een wedstrijdbad. Het zwembad is
overdekt maar er is wel een ligweide
buiten.
Tijdens het toernooi heeft iedereen die
bij het ONJK betrokken is toegang voor
een gereduceerd tarief (vorig jaar was
dat €3,25). Om voor die korting in aanmerking te komen moet je eerst een
muntje ophalen bij de organisatie of bij
Jozias. Dat muntje lever je bij de kassa
van het zwembad in. Wil je dezelfde dag
nog een keer zwemmen? Vraag dan na
het zwemmen bij de kassa om een
stempel op je hand.
Let op: voor de veiligheid moeten
kinderen die nog geen zwemdiploma
hebben moeten begeleid worden door
een volwassene (18 jaar of ouder).
Openingstijden tijdens het ONJK: zie
het bord bij de kassa of kijk op
www.laco.eu (074-2662971).

ONJK 2017
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Organisatie
STICHTING CAÏSSA
Paul Formanoij (voorzitter)
Regobert Eijkelkamp
(penningmeester/secretaris)
Daan Stam (ICT/webmaster)

PARTIJENREGISTRATIE
Fons van Hamond (coördinator)
KNSB
Eric van Breugel / Eugene Rebers

WEDSTRIJDLEIDING
Aart Strik (hoofdarbiter/toernooidirecteur)
Albert Vasse (hoofdscheidsrechter)
ABC:
Gerrit Alberink
Joost Jansen
Gerard de Lange
Jos Muller
Zyon Kollen

DEFGH:
Jan Hummel
Thomas Hummel
Wouter Lardinois
Jarno Witkamp

SPORTCENTRUM ‘T WOOLDRIK
René Weghs (beheerder/gastheer)
SPORTCAFÉ ‘T WOOLDRIK
Freddy Legtenberg
Peter de Ruyter
GEMEENTE BORNE
Gemma Tenniglo
(beleidsmedewerker Sport)

WEBSITE / TECHNIEK
Daan Stam
DIENST ORDE EN SERVICE
Fetze Elgersma
Goswin Zeeman
SIDE EVENTS
Yannic Husers
Anja Campmans
VERSLAGGEVING
Regobert Eijkelkamp (persberichten)
Sake Jan de Boer
Fons van Hamond
Er zijn nog vacatures!
Advertentie

Decilux AV-rent: uw partner voor alles op het gebied van AudioVisuele apparatuur.

ONJK 2017
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Wie is wie?

Paul Formanoij

Jan Hummel

Gerrit Alberink

Fons van Hamond

Regobert Eijkelkamp

Thomas Hummel
Sake Jan de Boer

Gerard de Lange

Daan Stam
_________________
Joost Jansen

Albert Vasse

Aart Strik
ONJK 2017

Wouter Lardinois
Yannic Husers

Jos Muller

Jarno Witkamp
_________________

Fetze Elgersma

Zyon Kollen

Freddy Legtenberg

René Weghs
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Adressen, telefoonnummers en tips
ONJK-TELEFOON
Voor spoedeisende zaken,
af-/ziekmeldingen e.d.: 06-49215607
SPORTCENTRUM ’T WOOLDRIK
‘t Wooldrik 1, 7621 AH Borne
Tel.: +31 (0)74 266 3164 /
06-25513080 (René Weghs)
ZWEMBAD LACO 'T WOOLDRIK
't Wooldrik 2, 7621 AH Borne
Tel.: +31 (0)74 266 2971
THEMAPARK KIDS CITY
't Wooldrik 3, 7621 AH Borne
Tel.: +31 (0)74 267 1131
STICHTING CAÏSSA
Bronforelstraat 156, 7559 MG Hengelo
[secretaris@onjk.nl]
Paul Formanoij
06-18815680
Regobert Eijkelkamp 06-16273668
Daan Stam
06-48698985
HOOFDARBITER
Aart Strik
06-24477636
[aart.strik@gmail.com])
NEVENPROGRAMMEUR
Yannic Husers
06-37233091
[y.husers@hotmail.com]
DIENST ORDE EN SERVICE
Fetze Elgersma
06-22204264
RAINDROPCHESS MEDIA / 468CHESS
Jozias Hillenkamp
06-34847407
EERSTE HULP
EHBO-materiaal: vraag de beheerder.
ZIEKENHUIZEN

● ZGT Hengelo (074-2905905)
Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo
● ZGT Almelo (0546-693693 www.zgt.nl)
Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
ONJK 2017

HUISARTSEN
www.bornsehuisartsen.praktijkinfo.nl
Avond/nacht: Huisartsenpost Hengelo
(Aletta Jacobslaan 47, bij het ziekenhuis,
074-555 11 55).
TANDARTSEN
Tandartsendienst (buiten kantooruren):
0900-1282632
APOTHEKEN
● Service Apotheek Dana
Fleminghof 1, 7622 MB Borne
074-2670960, www.apotheekdana.leef.nl
● Service Apotheek Stoop
't Dijkhuis 36, 7622 CN Borne
074-2661560, www.apotheekstoop.nl
GEMEENTE BORNE
Rheineplein 1, 7622 DG Borne
www.borne.nl (074-2658686)
Parkeren in Borne is gratis. In het centrum
is een parkeerschijf verplicht (max. 2 uur);
een alternatief is parkeergarage Kulturhus de
Bijenkorf (ingang Bekenhorst, bij de VVV).

VVV BORNE
Kulturhus, Marktstraat 23, 7622 CP Borne
www.vvvborne.nl (074-2657200)
TAXI’S
● Taxi A&M: 074-8513525
● Konink Taxi: 074-2670054
Vanaf NS-station Hengelo (taxistandplaats
zuidzijde) rijdt ook een Zonetaxi (aanmelden).

SUPERMARKTEN
● Albert Heijn Marktplein 27
● Aldi
Grotestraat 232-234
● Plus:
De Hofte 4
● Nettorama Letterveldweg 83
(dichtst bij de speellocatie, ± 1 km)
SNACKBAR
Fons’ Snelbuffet, Grotestraat 258 Borne
(geen familie ;-)
22
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Eregalerij
In 1975 werd voor het eerst gespeeld om de titels van Open Nederlands Jeugdkampioen. Het toernooi heeft in de loop der tijd verschillende locaties- en speelsteden gekend, alle gelegen in het Oosten van ons land. In de beginjaren was dat
Doetinchem, later nam Arnhem het stokje over.
In 1992 streek het ONJK neer in Twente: van 1992 t/m 2007 vond het plaats in
Hengelo en van 2008 t/m 2010 was de Universiteit Twente in Enschede onze royale
gastheer. Sinds 2011 wordt het ONJK gehouden in de door de gemeente Borne
genereus beschikbaar gestelde ruime sporthallen van Sportcentrum ’t Wooldrik.
Tot en met 1987 werd alleen in de leeftijdsgroepen A (t/m 20), B (t/m 16) en C (toen
nog t/m 13 jaar) gestreden. In 1988 kwam de categorie D (t/m 12 jaar) erbij (C werd
toen t/m 14) en in 2004 deed de E/F-groep (t/m 10 jaar) zijn intrede. Sinds 2010
wordt ook om een G/H-kampioenschap (t/m 8 jaar) gespeeld. Sinds 2014 zijn er
zowel aparte F, G en H-kampioenschappen als een gecombineerd FGH-toernooi.
De complete eregalerij van het ONJK is anno 2017 zo lang geworden dat hij in dit
boekje te veel ruimte zou innemen. Je kunt hem wel bekijken op de toernooisite:
http://www.onjk.nl/ONJKHistorie/index.php/nl/historie.
__________________________________________________________________________

Welkom in Twente!
boeiend! En Borne ligt er middenin. Je
kunt er prima recreëren, vervelen is er
niet bij.
Voor meer informatie kun je vanzelfsprekend bij de diverse VVV’s terecht.

Veel van de deelnemers aan het ONJK
komen niet alleen, maar brengen een of
beide ouders mee en soms ook nietschakende broers en zussen. Nou, daar
zullen die geen spijt van krijgen. Want of
jullie nu elke avond weer naar huis
rijden of ergens in Twente blijven overnachten, een ding is zeker: Twente is
verrassend mooi, afwisselend en
ONJK 2017

VVV BORNE
Kulturhus, Marktstraat 23, 7622 CP Borne
www.vvvborne.nl (074-2657200)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00–17.00 uur, zaterdag 10.00–12.30 uur.
Kijk ook eens op www.beleeftwente.nl.
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Toernooireglement
De KNSB heeft een reglement vastgesteld voor het jeugdschaak. Een onderdeel daarvan is het
‘Reglement Open NK voor de Jeugd’, dit is bij de hoofdarbiter te raadplegen.
Het reglement van dit toernooi is op bovengenoemd reglement gebaseerd.
ARTIKEL 1: LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Er wordt gespeeld in de volgende
leeftijdscategorieën:
A: t/m 20 jaar (geboren in 1997 of later)
B: t/m 16 jaar (geboren in 2001 of later)
C: t/m 14 jaar (geboren in 2003 of later)
D: t/m 12 jaar (geboren in 2005 of later)
E: t/m 10 jaar (geboren in 2007 of later)
F: t/m 9 jaar (geboren in 2008 of later)
G: t/m 8 jaar (geboren in 2009 of later)
H: t/m 7 jaar (geboren in 2010 of later)
In iedere categorie wordt zowel een Jeugdals een Meisjeskampioenschap gespeeld.
Voor het bepalen van de leeftijdscategorie is
het geboortejaar bepalend; of iemand vóór,
in of na het ONJK jarig is maakt niet uit.

ARTIKEL 2: AANTAL RONDEN
De categorieën A t/m C spelen 9 ronden,
de categorieën D en E spelen 13 ronden;
de categorieën F, G en H afzonderlijk
(7 t/m 9 aug.) zowel als FGH samen
(10 t/m 12 aug.) spelen 9 ronden.
ARTIKEL 3: INDELING
De indeling geschiedt met Swiss Master
voor Windows.
De groepen A en B worden volledig
ingedeeld op FIDE-rating; groep C onder
voorbehoud. De groepen D en E worden
ingedeeld op KNSB-jeugdrating.
Voor de groepen F, G, H en FGH
wordt de indelingswijze nader vastgesteld door de hoofdarbiter.
Voor spelers zonder rating wordt zo
nauwkeurig mogelijk een rating geschat.

ONJK 2017

ARTIKEL 4: SPELREGELS
De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel van de
FIDE, officiële Nederlandse vertaling
(KNSB mei 2017), tenzij in dit Toernooireglement anders is bepaald.
N.a.v. de FIDE-regels van 2017 en in
het bijzonder artikel 6.7a is bepaald:
Indien een speler meer dan 60 minuten (A, B
en C), 30 minuten (D en E) of 15 minuten
(F, G en H) na het van te voren vastgestelde
aanvangstijdstip van de zitting voor het eerst
aan het bord verschijnt kan de arbiter de
partij voor die speler verloren verklaren.
M.b.t. artikel 11.3b geldt het volgende:
In het spelersgebied mag een speler geen
elektronische communicatiemiddelen zichtbaar bij zich hebben. Indien dit toch wordt
geconstateerd krijgt die speler een waarschuwing. Als het een ingeschakeld apparaat
betreft wordt de partij verloren verklaard
tenzij de arbiter anders beslist; het resultaat
van de tegenstander wordt door de arbiter
vastgesteld. Als de wedstrijdleiding er aanleiding toe ziet, kan een speler gevraagd
worden om aan te tonen dat hij geen ingeschakeld apparaat bij zich draagt; weigering
wordt gelijkgesteld aan het bij zich dragen
van een ingeschakeld apparaat.
ARTIKEL 5: SPEELTEMPO
Het speeltempo voor de categorieën A, B
en C is 90 minuten voor de gehele partij,
met een bijtelling van 30 seconden per
zet vanaf het begin van de partij.
Het speeltempo voor de categorieën D
en E is 40 minuten voor de gehele partij,
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met een bijtelling van 30 seconden per
zet vanaf het begin van de partij.
Het speeltempo voor de categorieën F,
G en H is 25 minuten voor de gehele
partij, met een bijtelling van 10 seconden
per zet vanaf het begin van de partij.
ARTIKEL 6: BEPALING EINDSTAND
Als twee of meer spelers in een categorie
op een gelijk aantal punten eindigen,
wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens:
a. onderling resultaat (alleen voor plaats 1);
b. weerstandspunten;
c. Sonneborn-Bergerscore;
d. indien uit a, b en c geen beslissing
volgt worden de gelijk geëindigden
alfabetisch gerangschikt. Als er een
trofee in het geding is volgt loting. Als
er een titel in het geding is en a, b en c
hebben geen beslissing gebracht,
worden de spelers of speelsters
gezamenlijk als winnaar van de titel
beschouwd.
ARTIKEL 7: KAMPIOENEN
De winnaar in categorie A krijgt de titel
Open Jeugdkampioen van Nederland. Het
hoogst eindigende meisje in categorie A
krijgt de titel Open Meisjeskampioene van
Nederland.
De winnaar of winnares in elk der
overige categorieën krijgt de titel Open
Jeugd- resp. Meisjeskampioen van Nederland
t/m _ jaar. Aan elke titel wordt het jaar
toegevoegd waarin deze werd behaald.
ARTIKEL 8: NA DE PARTIJ
Onmiddellijk na de partij levert de witspeler de originelen van beide ondertekende notatieformulieren, het uitslagbriefje en de naamkaartjes van de spelers
in bij de arbiters. De zwartspeler zet de
stukken in de beginstelling.
ONJK 2017

ARTIKEL 9: ORDE IN DE ZAAL
In de toernooizaal worden alleen partijen van het toernooi gespeeld. Snelschaken en analyseren mag alleen in de
analysezaal. De elders in dit boekje beschreven gedragsregels dienen overal in
acht te worden genomen.
ARTIKEL 10: NIET OPKOMEN ZONDER BERICHT
Spelers die in een ronde zonder
berichtgeving afwezig zijn, worden na
die ronde niet meer ingedeeld, tenzij
overmacht kan worden aangetoond.
ARTIKEL 11: ARBITERS
De arbiters zijn belast met de uitvoering
en handhaving van dit reglement en ze
beslissen in geschillen en gebeurtenissen
die zich ter plaatse mochten voordoen.
ARTIKEL 12: BEROEP
a. Een speler kan tegen een beslissing
van een arbiter in beroep gaan bij de
hoofdarbiter. Deze neemt zo snel
mogelijk een beslissing.
Er is geen beroep mogelijk tegen een
gepubliceerde indeling.
b. Tegen de beslissing van de hoofdarbiter kan een gemotiveerd
schriftelijk beroep worden ingesteld
bij de scheidsrechter in beroepszaken,
binnen 2 uur na afloop van de
betreffende partij. Dit beroep moet
worden ingediend bij de hoofdarbiter.
Deze zorgt voor een spoedige
behandeling. De beslissing van de
scheidsrechter in beroepszaken is
bindend.
Het indienen van een beroep bij de scheidsrechter kost € 30. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard wordt, dan wel indien de scheidsrechter terugbetaling om
andere redenen billijk acht.
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SPELERSGEBIED
Onder spelersgebied wordt verstaan: de
speelruimte (de ruimte waar de wedstrijd
gespeeld wordt), toiletten, kantine, rookruimte en andere door de arbiter aangewezen ruimten.
Alleen met toestemming van de arbiter
mag een speler het spelersgebied verlaten,
of iemand die geen speler of arbiter is de
speelruimte betreden.

bune of in de brede gemarkeerde gangpaden, NIET tussen de borden.
RATINGVERWERKING
De resultaten van de groepen A, B en C
worden doorgegeven aan de FIDE.
Daarnaast worden alle resultaten
doorgegeven aan de KNSB voor verwerking in de (jeugd)rating. Indien u de
resultaten ook aan een andere nationale
schaakbond wilt laten doorgeven, neemt
u dan contact op met de hoofdarbiter.

GEDRAGSREGELS TOESCHOUWERS
Voor de groepen D en lager geldt:
NOTEREN
ouders/begeleiders mogen spelers naar
hun plaatsen brengen maar direct na het In de categorieën F, G en H hoeft niet
genoteerd te worden. We willen dit
begin van de partijen moeten ze de
echter wel stimuleren, daarom zijn er
speelzaal weer verlaten (de ruime
voor deze groepen afzonderlijke notatietribune biedt ook goed zich op uw
formulieren met meer schrijfruimte en
kroost).
zonder doordrukvel. Deze hoef je niet in
Voor de groepen A, B en C geldt: toete leveren.
schouwers verblijven alleen op de tri__________________________________________________________________________

SCHAAKETIQUETTE
Hoe gedraag jij je bij een schaakwedstrijd?
● Je levert geen commentaar op en bemoeit je niet met andere partijen.
● Bij het begin van de partij geef je elkaar een hand en wens je elkaar een prettige
partij.
● De zwartspeler zet de klok aan als de partij gaat beginnen. De start van de
wedstrijd wordt aangegeven door de wedstrijdleider.
● Je drukt de klok in met dezelfde hand als waarmee je een zet hebt gedaan.
● Je leidt je tegenstander niet af (rare geluiden, zeggen dat er weinig tijd over is).
● Aan het eind van de partij bedank je je tegenstander voor de partij.
● Je geeft de uitslag door aan de wedstrijdleider.
● Je geeft elkaar de geslagen stukken terug, zet ze weer in de beginstelling.
Wat doe JIJ als...
● je tegenstander iets doet waar jij last van hebt of je aan ergert;
● je tegenstander een onreglementaire zet doet;
● een toeschouwer/clubgenoot/ouder commentaar levert of zetten voorzegt;
JIJ zet de klok stil en JIJ roept de wedstrijdleider erbij.
(Bron: Schaakbond Overijssel)
ONJK 2017
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GROEIT HET ONJK UIT ZIJN JASJE?

Overzicht voortschrijding inschrijvingen laatste vijf jaar
Deelnemersaantallen
Bij het ter perse gaan van
dit boekje (31 juli) waren
de aantallen inschrijvingen
als in nevenstaande tabel.
Daarin ook de aantallen
van de voorgaande vijf
edities van het ONJK,
waarbij aangetekend dat
het uiteindelijke deelnemertal van 2016 iets
lager uitkwam. Opvallend
is dat de belangstelling
voor de hogere groepen
weer toeneent.
Conclusie: de stijging,
vooral ten opzichte van het
begin van dit decennium,
zet zich voort!
ONJK 2017

2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:

A
38
30
22
34
30
37

B
48
32
35
34
35
42
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C
77
75
54
48
58
42

D
60
62
62
62
51
50

E
30
32
25
32

F
22
19
25
17

G
12
15
12
19
77
55

H
13
10
17
13

Totaal
300
275
252
260
251
226
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