
Doe je ook mee op 
 23 april 2014?

met het Schoolschaaktoernooi 
voor schoolteams van 

groep 3, 4 en 5 basisonderwijs 

georganiseerd door:

van 14:00u tot 17:30u 
op De Binnentuin
Binnentuinlaan 6
3452 RN  Vleuten

kijk op www.magnusleidscherijn.nl voor meer informatie

http://www.magnusleidscherijn.nl/


Hoe werkt het Schoolschaaktoernooi voor groep 3, 4 en 5

In de periode januari – april 2014 vinden op ca. 25 plaatsen in Nederland de kwalificaties plaats voor 
de Nederlandse Schoolschaakkampioenschappen in de groepen 3, 4 en 5. De voorronde in Utrecht – 
Leidsche Rijn is op woensdag 23 april. 

Er wordt gespeeld met een nieuw soort toernooiformule, die gebaseerd is op een succesvolle 
toernooicyclus voor scholen in Zweden, genaamd Schach4An. An was het meisje in de klas dat eerst 
niet goed mee kon komen, maar vervolgens wel heel waardevol bleek in het schaakteam doordat 
iedereen in de klas nodig was en puntjes voor het team kon scoren. 

De belangrijkste uitgangspunten van dit schaaktoernooi zijn: 
• Het toernooi is voor iedereen uit groep 3-5 die de regels van het schaken weet: ook beginners 

kunnen mee doen en zullen een leuke middag hebben; 
• Het toernooi bestaat uit een lokale voorronde, voor Utrecht-Leidsche Rijn op 23 april en een 

landelijke finaledag op 14 juni; 
• Het is een teamtoernooi met schoolteams met een variabel aantal teamleden tot een maximum 

van 30;  Er kunnen in het totaal 92 kinderen mee doen. Mochten er meer kinderen inschrijven, 
dan zullen we een lager maximum stellen aan het aantal deelnemers per school. De school 
bepaald welke kinderen moeten afvallen. 

• De kinderen spelen individueel met scores voor het schoolteam; 
• In de lokale voorronde worden 5 ronden (Zwitsers) gespeeld, in de finale 7 ronden; 
• Alle kinderen worden ingedeeld bij hun eigen schoolgroep 3, 4 en 5, waarbij alle scores 

meetellen voor het teamresultaat; Kinderen spelen zo veel mogelijk tegen kinderen van gelijk 
niveau; De deelnemers worden zoveel mogelijk gesplitst per school; 

• Winst is 3 punten, remise is 2 punten en verlies is 1 punt; 
• Door het toepassen van een verrekening systeem krijgen kleine scholen evenveel kans als grote

scholen; 
• Alleen hele schoolteams kunnen zich voor een volgende ronde plaatsen; Tussen de voorronde 

en de finale kunnen schoolteams zich nog verder uitbreiden met extra deelnemers van de eigen 
school om nog meer punten te kunnen scoren; 

• Deelname staat alleen open voor KNSB clubleden of KNSB scholierenleden. 
• Een scholierenlidmaatschap kost slechts €5,- en is tevens het deelnamebewijs voor het 

toernooi (je betaalt geen extra inschrijfgeld). Scholierenleden krijgen bij hun aanmelding een 
Chess Tutor licentie. 

• Een KNSB-lid betaald slechts €2,- inschrijfgeld.

Inleveren op school:

…................................................ (naam)  uit groep …..................   geb. datum ….............................

doet op 23 april mee aan het Schoolschaaktoernooi voor groep 3, 4 en 5  

Hij / zij is wel / geen lid van een schaakvereniging, te weten: …......................................................

Als de deelnemer geen lid is van een schaakvereniging, krijgt hij / zij door inschrijving voor het toernooi 
automatisch voor één jaar een scholierenlidmaatschap van de KNSB. Zij krijgen daarbij ook een Chess Tutor- 
licentie. Ook geeft hij/zij door inschrijving toestemming voor publicatie van de namen van de deelnemers aan het 
schoolschaak-toernooi groep 3, 4 en 5 op de speciale toernooiwebsite en op de jeugdrating ranglijst. Het KNSB 
scholierenlidmaatschap wordt automatisch na een jaar weer beëindigd. 


