
UITNODIGING VOORRONDE PK CD - HSB 
Voor alle schakers en schaaksters die in 2016 nog 13 jaar zijn of jonger 

 Schaak jij al op een club? En ben je op 31 december van dit jaar nog 13 jaar of jonger? Kom dan op 
zondag 6 november naar Zoetermeer!  
Op deze zondagmiddag kun je het opnemen tegen alle andere jeugdspelers van jouw leeftijd uit de 
Haagse regio. Alleen de besten plaatsen zich voor de regionale finale, maar voor iedereen wordt het 
een hele leuke schaakmiddag! 
 
Er wordt gespeeld in twee leeftijdscategorieën:  
C (t/m 14 jaar, geboren 2003 – 2004)  
D (t/m 12 jaar, geboren 2005 – 2006 of daarna)  
Zowel sterkere als minder sterke spelers zijn dus van harte welkom.  
 De gegevens: 
 Datum:  Zondag 6 november 2016 
 Locatie:  Wooncomplex Gondelkade, Gondelkade 33, 2725 EC Zoetermeer   
 Tijd:      uiterlijk 11.45 uur aanwezig in de speelzaal, aanvang 12.00 uur, einde 16.45 uur.  
 Speeltempo:  Er wordt met klok gespeeld. Het speeltempo is 15 minuten + 5 seconden per zet 

per persoon per partij, maar de organisatie behoudt zich het recht voor om dit op 
basis van het aantal deelnemers aan te passen. 

 Speelschema:  Er wordt volgens het Zwitsers systeem gespeeld.  
 Inschrijfgeld:  € 5.-  per persoon 
 Aanmelden: Uiterlijk vrijdag 4 november 2016 bij Dingeman van Nies, per mail: 

dingeman.vannies@xs4all.nl  
Vermeld je naam, geboortedatum, emailadres en club.  

 Finale: De C-finale is op dezelfde locatie in Zoetermeer op zondag 12 februari en 
zondag 19 februari 2017. De D-finale vindt plaats in muziekcentrum Klein maar 
Dapper, Lange Lombardstraat 38 te Den Haag in het weekend van 21 en 22 
januari 2017. 

\ Vrijstelling:  Hoewel de voorronde CD op één dag plaats vindt, is het mogelijk deelname aan 
C en D te combineren. Sterkere spelers (de 10 spelers met de hoogste rating 
volgens de KNSB jeugdrating-lijst van 1-11-2016) krijgen voorronde-
vrijstelling voor de jongere groep, mits ze deelnemen aan de oudere voorronde-
groep.  

 Vorig jaar:  De C-categorie telde vorig jaar 25 deelnemers, kampioen werd Ciro Catalan van 
Botwinnik. De D-categorie telde 28 deelnemers, kampioen werd Nyuk Lyn 
Cchung eveneens van Botwinnik. 

 Plaatsing: In de C-categorie plaatsen de beste 10 spelers zich voor de finale.  
 Ook in de D-categorie plaatsen de beste 10 spelers zich voor de finale, maar zij 

worden aangevuld met de reeds geplaatste spelers. 
 HSB-meisjes: Hoewel HSB-meisjes hun eigen kampioenschap hebben op 26 november, 

worden zij natuurlijk ook in Zoetermeer zeer welkom geheten. 
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bij SV Promotie in Zoetermeer 
 Voor alle clubschakers die dit jaar nog 13 jaar of jonger zijn  
   
 

           
Wooncomplex Gondelkade 

Gondelkade 33 
2725 EC Zoetermeer    

Info: dingeman.vannies@xs4all.nl 
 


