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Opzet Open Nederlands Jeugdschaak Kampioenschap 2022
Leeftijdsgrenzen
U25: t/m 25 jaar (geboren in 1997 of later)
A: t/m 18 jaar (geboren in 2004 of later)
B: t/m 16 jaar (geboren in 2006 of later)
C: t/m 14 jaar (geboren in 2008 of later)
D: t/m 12 jaar (geboren in 2010 of later)

E:
F:
G:
H:

t/m 10 jaar (geboren in 2012 of later)
t/m 9 jaar (geboren in 2013 of later)
t/m 8 jaar (geboren in 2014 of later)
t/m 7 jaar (geboren in 2015 of later)

In iedere categorie (behalve U25) wordt zowel een Jeugd- als een Meisjeskampioenschap gespeeld. In alle groepen wordt ingedeeld volgens het Zwitsers
systeem.
U25 speelt een 7-rondig toernooi,
A, B en C spelen elk een 9-rondig
toernooi, D en E spelen een 13-rondig
toernooi.
Voor de categorieën F, G en H zijn er
twee toernooien:
• van maandag tot en met woensdag
spelen F, G en H elk apart een 9-rondig
toernooi (bij te weinig inschrijvingen
voor G of H worden deze categorieën
samengevoegd).
• van donderdag tot en met zaterdag
spelen F, G en H samen één 9-rondig
toernooi. Bij veel deelnemers wordt de
groep opgesplitst in twee groepen.
Regels bij inschrijving in hogere groep
Het komt voor dat deelnemers willen
spelen in een hogere groep dan waarin
ze qua leeftijd thuishoren, omdat ze
graag sterkere tegenstanders willen. Ook
dit jaar blijft dat onder voorwaarden
mogelijk.

- bijzondere resultaten;
- resultaten van eerdere ONJK’s;
- eventueel oordeel van trainers.
Neem bij vragen contact op met
hoofdarbiter Aart Strik
(hoofdwedstrijdleider@onjk.nl).
Speeltempo
Het speeltempo voor de categorieën
U25, A, B en C is 90 minuten voor de
gehele partij plus 30 seconden per zet.
Het speeltempo voor de categorieën D
en E is 40 minuten voor de gehele partij
plus 30 seconden per zet.
Het speeltempo voor de categorieën F,
G en H is 25 minuten voor de gehele
partij plus 10 seconden per zet.
Noteren
Noteren is verplicht in de categorieën
U25 t/m E en gewenst in F t/m H.

De hoofdwedstrijdleider beoordeelt deze
verzoeken. Voor zijn oordeel bekijkt hij
de volgende onderdelen:
- positie in de eigen groep;
- positie in gewenste groep;

Inschrijfgeld
Deelnemers aan de groepen U25, A, B, C,
D en E betalen voor het hele toernooi
€ 60
Deelnemers aan de FGH-groepen
betalen €35 voor één toernooi of €60 voor
beide toernooien.
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Titelhouders ((W)GM, (W)IM, (W)FM)
hoeven geen inschrijfgeld te betalen.
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Deelnemersaantallen
Na twee jaar lang geen ONJK vanwege
COVID-19 hopen we weer een mooi
toernooi neer te zetten. Er zijn nu, zoals
te verwachten, nog flink minder
deelnemers dan voorheen. We hopen dat
we de komende week nog flink wat
aanmeldingen krijgen!
2022*
20192018201720162015-

U25
23
-

A
13
31
34
44
34
22

B
18
42
47
46
32
35

C
42
48
60
74
75
54

D
39
53
44
64
62
62

E
17
33
30
32
32
25

F
13
20
23
25
19
25

G
12
23
21
17
15
12

H
10
19
18
15
10
17

Tot
190
269
281
317
279
252

*: De precieze aantallen van 2022 zijn nog niet definitief.

Titels
De winnaar in elke jeugdcategorie van
het ONJK krijgt de titel
Open Jeugdkampioen van Nederland 2022.
Het hoogst eindigende meisje in elke
categorie krijgt de titel
Open Meisjeskampioen van Nederland 2022.
Plaatsing voor het NK Jeugd
Alle Nederlandse winnaars in elke groep
krijgen het recht deel te nemen aan het
(gesloten) Nederlands Kampioenschap
in de betreffende categorie. Ook het
beste meisje in elke groep mag naar het
NK. Voor de FGH-jeugd zijn er in het
tweede toernooi nog twee extra plekken
te verdienen.
In totaal staan er dus maar liefst 18
plaatsen in de diverse Nederlandse
Kampioenschappen op het spel!

Als de winnaar in een groep niet de
Nederlandse nationaliteit heeft vervalt
het NK-ticket.
Bekers
In iedere leeftijdscategorie krijgen de
hoogst geëindigden een beker. Daarbij
geldt: hoe groter de groep, hoe meer
bekers. In A, B en C is er een beker per
ongeveer 8 deelnemers, in D t/m H een
beker per ongeveer 6 deelnemers, met in
alle groepen een minimum van 3 bekers.
Er worden dus weer heel veel bekers
uitgereikt.
Geldprijzen
Naast bekers zijn er in iedere groep drie
geldprijzen te verdelen [zie de tabel].
Bij een gelijk aantal punten worden de
geldprijzen gedeeld. Bij minder dan 14
deelnemers in een groep wordt het
prijzengeld gehalveerd.
Alle geldprijswinnaars krijgen bovendien het beroemde ONJK-certificaat.
Extra prijzen
Tijdens de laatste ronde op zaterdag
krijgt iedere speler een lot. Onder de
U25-, A-, B- en C-spelers worden prijzen
verloot tijdens de prijsuitreiking. Na de
afsluiting kunnen alle DEFGH-tjes een
prijsje ophalen in de Analysezaal.

PRIJZENGELD
€

U25

A

B

C

D

E

F

G

H

FGH

1e

250

250

150

100

75

75

50

50

50

50

2e

150

150

100

75

50

50

25

25

25

25

3e

100

100

75

50

25

25

15

15

15

15
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Internet, Facebook, Twitter
Van het ONJK wordt verslag gedaan op
internet. Op www.onjk.nl staat of komt
alles wat je zou willen weten: allerlei
info, deelnemers, uitslagen, standen,
indelingen en partijen en links naar
fotopagina’s.
Dankzij sponsoring van in de eerste
plaats DGT worden van elke groep een
flink aantal partijen live op internet
uitgezonden. De KNSB levert ook 20
smartboards.

Ook dit jaar zal het ONJK voor, tijdens
en na het toernooi gebruik maken van
Facebook en Twitter om deelnemers en
de rest van de wereld flexibel en actueel
op de hoogte te houden. Volg ons op
www.facebook.com/ONJKborne en op
Twitter via @ONJK.

In de Diekmanhal is tijdens het ONJK
gratis draadloos internet beschikbaar.

__________________________________________________________________________

Verslaggeving
We verwijzen al een aantal jaren 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).

Partijen
Vorige jaren is het, ook dankzij de inzet
van diverse vrijwilligers, gelukt om ruim
de helft van alle gespeelde partijen (in
totaal zo’n 1600) als PGN beschikbaar te
maken.
Ook hierbij wordt jullie initiatief en zelfwerkzaamheid op prijs gesteld. Als je je
partijtjes na afloop invoert, mail ze dan
ook even naar onjk@live.nl.
ONJK 2022

De spektakelprijs
Wanneer je een mooie en/of leuke partij
hebt gespeeld, kun je deze inleveren bij
de organisatie. Elke dag wordt een prijs
uitgereikt voor een opvallende partij.

Eten en drinken

In het Sportcentrum is een gezellige
kantine/bar aanwezig. Daar zijn de hele
dag koffie, thee, frisdrank, soep, vele
soorten broodjes en andere snacks
verkrijgbaar.
Je wordt geacht geen eten van andere
eetgelegenheden te nuttigen.
Alcoholische dranken mogen niet
worden meegenomen naar de
speelzalen.
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Parkeren
Bij de Diekmanhal zijn een flink aantal
parkeerplaatsen beschikbaar. Ook aan de
achterkant van de hal is gelegenheid om
te parkeren.
Bagage / devices
Op de eerste en de laatste dag van het
toernooi nemen veel deelnemers hun
bagage mee naar de Diekmanhal. Deze
bagage (koffers en rugzakken) mag
NIET worden neergezet in de speelzalen
en liever ook niet in het restaurant, maar

ONJK 2022

kan veilig worden achtergelaten in de
organisatieruimte. Daar is altijd iemand
aanwezig.
Houd je portemonnee e.d. wel altijd
bij je, zelfs in Enschede zijn er
zakkenrollers!
Je mobieltje kun je het beste in
bewaring geven aan je ouders. Als
tijdens een partij blijkt dat je een
elektronisch apparaat bij je hebt dat
aanstaat dan wordt jouw partij zonder
pardon verloren verklaard.
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Het Open Nederlands Jeugdkampioenschap: niet alleen schaken!
Speciale activiteiten
Deze activiteiten vinden op een speciaal
moment plaats.
Het ONJK Teamsnelschaaktoernooi
Op woensdagavond 10 augustus vindt
de vierde editie van het Grote ONJK
Teamsnelschaaktoernooi plaats. Het
begint om 19:00 uur en zal voor de
meesten om ongeveer 22:00 uur klaar
zijn.
Teams bestaan uit 5 spelers met een
totale teamrating van maximaal
ongeveer 9000. Deelname staat open
voor iedereen die bij het ONJK
betrokken is: deelnemers, broertjes,
zusjes, ouders, begeleiders, trainers en
organisatie.
Het vindt plaats in de ABC-zaal.
Deelname is gratis en er zijn leuke
prijzen te winnen! Inschrijven per team
onder vermelding van de ratings, kan tot
woensdag 14 uur op inschrijflijsten in de
analysezaal.
Bughousetoernooi
Slotdag van het ONJK in de Analysezaal,
voor iedereen het Bughousetoernooi.
Bughouse lijkt veel op doorgeefschaak
maar er zijn een paar verschillen: je mag
je stukken met schaak (zelfs met mat!)
inzetten en zodra één van de twee
partijen gewonnen is de match
afgelopen.
Het begint om 13:00 uur en duurt tot
ongeveer 15:00 uur, als de prijsuitreiking
losbarst. Het toernooi is drukbezocht en
we kunnen je daarom pas inschrijven na
het afronden van je laatste partij. Vol is
vol.
ONJK 2022

Activiteiten voor de hele week
We hebben een aantal jaren een zeer vol
nevenprogramma gehad, wat het ONJK
tot een compleet kinderfeestje maakte.
Vanaf de vorige editie zijn we
overgegaan van eendaagse activiteiten
naar wat meer dingen die (bijna) de hele
week te doen zijn.
Chillhoek
Dagelijks, tot en met zaterdag Even
lekker rustig aan doen tussen je partijen
door? In de chillhoek kan je op een
console spelen, een bordspelletje spelen
of rustig relaxen met wat Donald
Duckjes.
Bouwkleed
Ook tot en met vrijdag kan je alles
bouwen wat er in je opkomt met Lego.
Kom lekker zitten op het kleed en laat je
fantasie gaan.
Knutseltafel
Geen glitters meer, maar nog steeds vol
met stickers, plakkers, kleurrijke
knipsels, lijm, pluizige balletjes en
kraaloogjes. De knutseltafel staat er tot
en met vrijdag, maar je kan als je
knutselwerkje nog even moet drogen het
wel zaterdag nog ophalen.
Minibieb voor ouders
Ben je een ouder of begeleider? En heb je
je boek uit? Vervelend. Maar geen nood,
je kunt je boek inleveren voor een ander
boek naar jouw keuze! Iedereen kan zijn
of haar boek komen wisselen!
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Programma ONJK 2022
MAANDAG 8 AUGUSTUS
DONDERDAG 11 AUGUSTUS
11:00–12:00 Registratie deelnemers
12:15–12:45 Opening en kleurloting
13:30–18:00 Wedstrijden volgens schema

DINSDAG 9 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema
14:00–14:30 Prijsuitreiking F, G, H (1e trn.)
19:00–22:00 Teamsnelschaaktoernooi!

09:15–09:45 Registratie deelnemers FGH 2
10:00–14:00 Wedstrijden volgens schema

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
09:00–19:00 Wedstrijden volgens schema

ZATERDAG 13 AUGUSTUS

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

DAGELIJKS: Chillhoek, Knutseltafel, Minibieb en Bouwkleed.

ONJK 2022
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Speelschema
GROEP U25

GROEPEN D EN E

Maandag

8 aug 13:30–18:00 ronde 1

Maandag
Dinsdag

Dinsdag

9 aug 14:30–19:00 ronde 2

Woensdag 10 aug 09:00–13:30 ronde 3
14:30–19:00 ronde 4
Donderdag 11 aug 10:00–14:30 ronde 5

Vrijdag

12 aug 14:30–19:00 ronde 6

Zaterdag

13 aug 09:00–13:30 ronde 7

GROEPEN A, B EN C
Maandag

8 aug 13:30–18:00 ronde 1

Dinsdag

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

Woensdag 10 aug 09:00–13:30 ronde 4
14:30–19:00 ronde 5
Donderdag 11 aug 10:00–14:30 ronde 6

Vrijdag

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

Zaterdag

13 aug 09:00–13:30 ronde 9

8 aug 14:00–16:20
9 aug 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Woensdag 10 aug 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Donderdag 11 aug 10:00–12:20
Vrijdag
12 aug 09:00–11:20
12:00–14:20
15:00–17:20
Zaterdag 13 aug 09:00–11:20
12:00–14:20

GROEPEN F, G EN H - 1E TOERNOOI
Maandag

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

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

GROEP FGH - 2E TOERNOOI
Donderdag 11 aug 10:00–11:10 ronde 1

Vrijdag

Zaterdag

ONJK 2022

ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
ronde 5
ronde 6
ronde 7
ronde 8
ronde 9
ronde 10
ronde 11
ronde 12
ronde 13
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11:30–12:40
12 aug 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10
13:30–14:40
13 aug 09:00–10:10
10:30–11:40
12:00–13:10

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

PROGRAMMABOEKJE

In het hele gebouw wordt NIET gerookt.

ONJK 2022
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Wat is er te doen rondom de Diekmanhal?
BALLORIG
Tegenover de Diekmanhal ligt Ballorig,
een binnenspeeltuin voor kinderen tot
12 jaar.
Tijdens het ONJK is Ballorig iedere
dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur, mits
het niet te warm is.
Er is een zomerpas verkrijgbaar zodat
je de hele week kan spelen!
Zie ook ballorig.nl/enschede.

Glowgolf
Tegenover de Diekmanhal kan je ook
glowgolfen. Hiervoor wordt reserveren
wel aangeraden! Online reserveren kan
via de website GLOWGOLF.NL/ENSCHEDE.

AQUADROME
STAR-WORLD PAINTBALL,
LASERGAME & KLIMPARK
Starworld heeft de manier om uw
middag te vullen met een spannende
paintballstrijd, een razend spannend
potje lasergame of lekker klauteren door
ons klimpark. Voor meer informatie kijk
op star-world.nl.

ONJK 2022

Achter de Diekmanhal ligt het
Aquadrome. Dat heeft voor ieder wat
wils: een verwarmd peuterbad, een
woeste wildwaterbaan, een
stroomversnelling, een razendsnelle
buisglijbanen en meer. Buiten zijn de
waterspeeltuin en de ligweide open, en
er is elke dag binnen of buiten een
opblaasattractie.
Het is het handigst om online een
ticket te kopen, en er is geen horeca: dus
eigen eten en drinken is toegestaan.
Let op: voor de veiligheid moeten
kinderen die nog geen zwemdiploma
hebben begeleid worden door een
volwassene (18 jaar of ouder).
Openingstijden tijdens het ONJK:
zie het bord bij de kassa of kijk op
sportaal.nl/aquadrome.
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Organisatie

STICHTING CAÏSSA

VERSLAGGEVING

WEDSTRIJDLEIDING

LIVEBORDEN

Aart Strik (hoofdarbiter)
N.n.b. (hoofdscheidsrechter)

Fons van Hamond (coördinator)

Regobert Eijkelkamp
(penningmeester/secretaris
Daan Stam (ICT/webmaster)

ABC:
Peter Goud
Gerard de Lange
Lars van Schooten

Regobert (persberichten)
Vacature
Vacature

DEFGH:
Jan Hummel
Thomas Hummel
Wouter Lardinois

KNSB

Eric van Breugel / Iozefina Paulet

WEBSITE / TECHNIEK
Daan Stam

DIENST ORDE EN SERVICE
Fetze Elgersma

SIDE EVENTS
Anja Campmans
Chantal van Schooten

Advertentie

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

__________________________________________________________________________

Wie is wie?

Regobert Eijkelkamp

Gerard de Lange

Wouter Lardinois

Daan Stam
_________________
Jan Hummel

Fons van Hamond

Thomas Hummel

Lars van Schooten

Aart Strik

ONJK 2022
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Anja Campmans

Chantal van
Schooten

Fetze Elgersma
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Adressen, telefoonnummers en tips
ONJK-TELEFOON
Voor spoedeisende zaken,
af-/ziekmeldingen e.d.: 06-29266246

STICHTING CAÏSSA
Bronforelstraat 156, 7559 MG Hengelo
[secretaris@onjk.nl]
Regobert Eijkelkamp 06-16273668
Daan Stam
06-48698985

DIENST ORDE EN SERVICE
Fetze Elgersma

06-22204264

EERSTE HULP
EHBO-materiaal: vraag de beheerder.

SUPERMARKTEN

Van Deinselaan 22, 7541 BR Enschede
Telefoon: 053 480 3020

● Lidl:
Brinkstraat 336
● Jumbo:
Kuipersdijk 118
● Nettorama: Spaansland 15-2
(dichtst bij de speellocatie, ± 1 km)

HOOFDARBITER

SNACKBAR

DIEKMANHAL

Aart Strik
[hoofdwedstrijdleider@onjk.nl]

NEVENPROGRAMMEUR

● McDonalds, Spaansland 2 (750m)
● KFC, Spaansland 2a (800m)
● Snackbar ’t Hogeland, Madioenstraat
--45 (800m)

Anja Campmans
06-34191855
[anjacampmans@gmail.com]

ONJK 2022
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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. Van 2011 t/m 2019 werd het ONJK gehouden in de door de gemeente
Borne genereus beschikbaar gestelde ruime sporthallen van Sportcentrum ’t
Wooldrik. Vanaf 2022 zijn we weer terug in Enschede, dit keer bij de Diekmanhal.
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
t/m 14) en in 2004 deed de E/F-groep (t/m 10 jaar) zijn intrede. Sinds 2010 wordt
daarin ook om een G/H-kampioenschap (t/m 8 jaar) gespeeld.
De complete eregalerij van het ONJK is anno 2018 zo lang geworden dat hij in dit
boekje te veel ruimte zou innemen. Je kunt hem wel bekijken op de toernooisite.
__________________________________________________________________________

Welkom in Twente!
mooi, afwisselend en boeiend! En Borne
ligt er middenin. Je kunt er prima
recreëren, vervelen is er niet bij.
Voor meer informatie kun je bij de
Tourist Info Points terecht.

TOURIST INFO ENSCHEDE
Voor meer informatie over wat er te
doen is in enschede:
www.visit-enschede.nl
Kijk ook eens op www.beleeftwente.nl.

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
je nu elke avond weer naar huis rijdt of
ergens in Twente blijft overnachten, een
ding is zeker: Twente is verrassend
__________________________________________________________________________
ONJK 2022
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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:
U25:t/m 25 jaar (geboren in 1997 of later)
A: t/m 18 jaar (geboren in 2004 of later)
B: t/m 16 jaar (geboren in 2006 of later)
C: t/m 14 jaar (geboren in 2008 of later)
D: t/m 12 jaar (geboren in 2010 of later)
E: t/m 10 jaar (geboren in 2012 of later)
F: t/m 9 jaar (geboren in 2013 of later)
G: t/m 8 jaar (geboren in 2014 of later)
H: t/m 7 jaar (geboren in 2015 of later)
In iedere categorie (behalve U25) wordt
zowel een Jeugd- als een
Meisjeskampioenschap gespeeld.
Voor het bepalen van de leeftijdscategorie
is het geboortejaar bepalend; of iemand
vóór, tijdens of na het ONJK jarig is maakt
niet uit.
ARTIKEL 2: AANTAL RONDEN
De categorieën A t/m C spelen 9 ronden;
De categorie U25 speelt 7 ronden;
de categorieën D en E spelen 13 ronden;
de categorieën F, G en H afzonderlijk
(8 t/m 10 aug.) zowel als FGH samen
(11 t/m 13 aug.) spelen 9 ronden.
ARTIKEL 3: INDELING
De indeling geschiedt met Swiss Master
voor Windows.
De groepen U25, 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.
ONJK 2022

Voor spelers zonder rating wordt zo
nauwkeurig mogelijk een rating geschat.
ARTIKEL 4: SPELREGELS
De wedstrijden worden gespeeld volgens
de Regels voor het Schaakspel van de FIDE,
officiële Nederlandse vertaling januari
2018, tenzij in dit Toernooireglement
anders is bepaald.
N.a.v. de FIDE-regels 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 tevoren 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 U25,
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
ONJK 2022

in bij de arbiters. De zwartspeler zet de
stukken in de beginstelling.
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
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gedeeltelijk gegrond verklaard wordt, dan wel
indien de scheidsrechter terugbetaling om
andere redenen billijk acht.
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.

Deze regels worden bij het ONJK strikt
gehandhaafd. Dat stuit weleens op onbegrip bij
ouders en begeleiders, maar weet dan dat uw
kind er een veel rustiger en sportiever toernooi
door heeft.
RATINGVERWERKING
De resultaten van de groepen U25, 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
NOTEREN
Voor de groepen D en lager geldt:
In de categorieën F, G en H hoeft niet
ouders/begeleiders mogen spelers naar
genoteerd te worden. We willen dit echter
hun plaatsen brengen maar kort na het
wel stimuleren, daarom zijn er voor deze
begin van de partijen moeten ze naar de
groepen afzonderlijke notatieformulieren
tribune.
met meer schrijfruimte en zonder doorVoor de groepen U25, A, B en C geldt:
drukvel. Dit hoef je niet in te leveren.
toeschouwers verblijven alleen op de
tribune of in de brede gemarkeerde gangpaden, NIET tussen de borden.
__________________________________________________________________________
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 bij het begin van de partij, wanneer de wedstrijdleider
het startsein geeft.
● Je drukt de klok in met dezelfde hand als waarmee je een zet hebt gedaan.
● Je leidt je tegenstander niet af (niet praten of andere geluiden of gebaren maken).
● 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 en zet ze weer in de beginstelling.
Wat doe je als...
● je tegenstander iets doet waar jij last van hebt of waar je je aan ergert?
● je tegenstander een onreglementaire zet doet?
● een ouder of andere toeschouwer zich met de partij bemoeit of een zet voorzegt?
 Je zet de klok stil en je roept de wedstrijdleider erbij.
(bron: Schaakbond Overijssel)
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