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Data 

* De inschrijving sluit op 11 september  

* Vrijdag 18 september is de eerste speelavond. Let op: alle speeldagen zijn op vrijdagavond.  

 

Informatie algemeen 

De Noordelijke Jeugdteamcompetitie wordt gespeeld door (14) teams (viertallen) en beslaat in totaal 7 

speelronden.  

 

Eerst wordt in 2 geografisch ingedeelde groepen in 5 ronden een (Zwitsers (b) en halve (a) competitie 

afgewerkt. De startronde is gemeenschappelijk en vindt plaats in Ten Boer.  

 

Vervolgens (na en op basis van de eindklassementen) worden gezamenlijke slotronden (ronde 6 en 7) 

gespeeld (poule-kruisfinales en finaleronde). 

 

Per teamwedstrijd zijn 4 bordpunten en 2 matchpunten te verdienen.  

Voor een gewonnen schaakpartij wordt aan de winnaar een bordpunt 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 teamwedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij worden twee match-

punten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen ze elk één matchpunt 

(gelijkspel). 

 

Deelnemende teams 

 
Groep a ZW 6 teams 5 ronden competitie  
1. Assen                            
2. Leek/Roden/Schaakkwartier                               
3. MSV                              
4. Gorredijk                              
5. Philidor 1847                             
6. Sneek 
 

Groep b NO 8 teams 5 ronden Zwitsers  
1. Ten Boer              
2. Paardensprong              
3. SCEPU                
4. Staunton               
5. Paardensprong 2                
6. Ten Boer 2               
7. Haren                
8. Haren 2 

 
Teamspelers 
Alle deelnemende spelers dienen ingeschreven te staan bij de KNSB, dwz lid te zijn van een bij de KNSB 
aangesloten vereniging en/ of een KNSB persoonlijk lidmaatschap te hebben. Deelname staat ook open 
voor teams van FSB-clubs of clubs van andere bonden, en ook voor clubs die niet bij de bond staan 
ingeschreven (mits alle op te stellen spelers (individueel) staan ingeschreven.  
 
Clubs die meerdere teams aanmelden; een speler uit het 1-ste team mag niet worden opgesteld in het 2e 
team. Andersom mag wel (maximaal 2 keer). 
 
Elk aangemeld team bestaat uit een zelf te bepalen aantal bij de inschrijving opgegeven spelers (spelers 
en wisselspelers).  
Elk spelend team bestaat uit 4 spelers, opgesteld in volgorde van actuele speelsterkte (meeste recente 
Noordelijke jeugdrating NJR, of mits niet bekend KNSB-rating).  
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Reservespelers 
Daarnaast mag elke vereniging een lijst met reservespelers aanleveren. Deze spelers zijn vrij inzetbaar, 
dat betekent dat zij flexibel ingezet mogen worden in geval van spelerstekorten. (Zij mogen dus voor 
verschillende teams van dezelfde vereniging uitkomen).  
Dus: met uitzondering van de reservespelers komen de opgegeven spelers uit voor één (1) team gedurende 
de gehele competitie. 
 
Het team (dus ook als er een reservespeler is opgesteld) speelt altijd op ratingvolgorde.  
 
De competitieleider kan dispensatie geven aan schakers die tijdens het seizoen lid worden van een 
vereniging om alsnog aan de reservelijst te worden toegevoegd. Zij mogen worden opgesteld vanaf de 
speelronde volgend op deze dispensatie, echter na ronde 5 mogen geen nieuwe spelers meer aan de teams 
worden toegevoegd.  
Dus: spelers die niet van te voren zijn aangemeld mogen slechts na fiat van de competitieleiding 
meespelen. Nieuwe spelers mogen niet deelnemen aan de finaleronden.  
 
Bij aanvang van elke ronde wordt de spelersopstelling door de wedstrijdleiding gecontroleerd aan de hand 
van het inschrijfformulier.  
 
Teams van dezelfde vereniging spelen in R1 of R2 tegen elkaar. 
 
Samengestelde teams 
Teams samengesteld uit spelers van verschillende schaakclubs zijn toegestaan. 
 
Vooruitspelen van individuele partijen niet meer toegestaan, ook achteraf inhalen niet 
Alle partijen van een wedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld. Vooruitspelen van individuele 
partijen is niet (meer) toegestaan, ook achteraf inhalen is niet toegestaan. 
De organisatie heeft hiertoe besloten met als doel de competie maximaal eerlijk en spannend te houden.  
 
Teamleider 
Elk spelend team heeft een teamleider, deze adviseren een remiseaanbod te doen of al of niet aan te 
nemen, maar mogen geen inhoudelijk advies over de stelling geven. 
 
Speellocaties 
Elk deelnemend team organiseert één van de speelavonden en is dan verantwoordelijk voor de 
communicatie rondom de speelavond, de wedstrijdleider en de materialen. 
 
Speeldata 
Ronde 1: vrijdag 18 september  
Ronde 2: vrijdag 13 november 
Ronde 3: vrijdag 11 december 
Ronde 4: vrijdag 22 januari 

Ronde 5: vrijdag 19 februari 
Ronde 6: vrijdag 18 maart poule-kruisfinales 
Haren 
Ronde 7: vrijdag 22 april finale Haren 
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Finaleronden (poule—kruisfinales en finale) 
 
Vrijdag 18 maart  
 
A nr. 1 poule 1 – nr. 2 poule 2 
B nr. 2 poule 1 – nr. 1 poule 1 
C nr. 3 poule 1 - nr. 4 poule 2 
D nr. 4 poule 1 - nr. 3 poule 2 
E nr. 5 poule 1 - nr. 6 poule 2  
F nr. 6 poule 1 – nr. 5 poule 2  
 
Vrijdag 22 april  
 
Om plaats 1 en 2 winnaar A - winnaar B 
Om plaats 3 en 4 verliezer A - verliezer B 
Om plaats 5 en 6 winnaar C - winnaar D 
Om plaats 7 en 8 verliezer C - verliezer D 
Om plaats 9 en 10 winnaar E – winnaar F 
Om plaats 11 en 12 verliezer E - verliezer F  
 
Vrijdag 18 maart en vrijdag 22 april: wat te doen bij gelijke stand?  
 
Bij een gelijke stand (2-2) wordt er door het hele team gevluggerd (4 minuten plus 5 seconden per zet 
p.p.p.p.). Als dat weer gelijk eindigt (2-2) dan telt het hoogste bord resultaat van de ‘officiële’ match.  
Dat betekent: in dat geval valt het resultaat van het 4-de bord af, als dat remise is het 3de enz. 
Voorbeeld: als team 1 op bord 4 heeft gewonnen, dan valt bord 4 af en wordt het 2-1 voor team 3.  
 
Als alle vier partijen remise zijn geworden in de ‘officiële’ match dan wordt op deze wijze de 
beslissingsvluggermatch beoordeeld, is ook die door 4 remises gelijkspel dan spelen de 1-ste bord spelers 
een beslissingsmatch (5 min. Voor Wit, 6 min. Voor Zwart, Wit moet winnen voor winst, Zwart wint bij 
winst of remise). 
 
Verwerking uitslagen  
De uitslagen en standen (in Swissmaster of Winstand) worden in de week na de ronde bij het verslag en 
foto’s gepubliceerd op de NOSBO-site. Individuele resultaten worden verwerkt in de NJR en KNSB-rating. 
Uitslagen worden genoteerd op de Njc wedstrijdbriefjes, en zo snel mogelijk na afloop (mag 
gefotografeerd als mailbijlage) aangeleverd bij Ronald van Nimwegen a.r.vannimwegen@hetnet.nl en bij 

Roland Kroezen (rolandkroezen@xs4all.nl). 
 
Speeldag en speeltempo 
Speeldag: vrijdag. Aanvang wedstrijden: 19.45 uur. Spelers en teambegeleider dienen 15 minuten voor 
aanvang aanwezig zijn.  
Indien een team niet met tenminste 2 spelers een half uur na het vastgestelde tijdstip in het speellokaal 
aanwezig is, wordt het team beschouwd als niet te zijn opgekomen. Dat team verliest dan de vastgestelde 
wedstrijd met 4-0. 
Speeltempo: 30 minuten plus 15 seconden per zet.  
Noteren verplicht tot de laatste 5 minuten.  

Deelnemers 

Deelname staat open voor de leeftijdscategorieën A t/m H (dus geboren tussen 1 januari 1996 en 31 

december 2009).  

Combinatieteams (d.w.z. teams bestaande uit spelers van verschillende verenigingen) zijn zoals gezegd 

toegestaan als de club te weinig spelers heeft om een team te completeren, en worden voor aanvang van 

de competitie gevormd. 

 

 

mailto:a.r.vannimwegen@hetnet.nl
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Prijzen  

De kampioen (het winnende team) krijgt een (wissel)beker en voor elke opgegeven speler van alle teams 

is er een medaille met daarop de team-eindnotering.  

Daarnaast teamprijzen (bekers en medailles) voor alle meespelende teams in het eindklassement, plus 

prijzen voor het beste individuele resultaat (jongen en meisje).  

Spelregels 

Het standaard FIDE-reglement (Rapidschaak) is van toepassing.  

Claimen 

Claimen: tot de laatste 5 minuten leidt een toegekende claim niet tot het toevoegen van extra tijd of het 

verminderen van tijd op de klok. Tot die tijd worden onreglementaire zetten teruggenomen.  

In de laatste 5 minuten speeltijd mag de speler (met dus minder dan 5 minuten speeltijd op de klok) 

remise claimen als er geen winstmogelijkheden (materiaal) meer bestaan bij de tegenstander of als er 

aantoonbaar (dus niet achteraf) geen winstpoging wordt ondernomen met als doel de tegenstander ‘door 

de klok te jagen’). 

 

Inschrijfgeld  

Deelnamekosten eenmalig 24 euro per team, over te maken naar NL23 INGB 0000 708870 t.n.v. SC de 

Paardensprong, 

Teams dienen te zijn aangemeld voor 11 september. 

Opstelling  

De spelers en reserves mogen slechts in de opgegeven bordvolgorde in het team opgesteld worden. Dat wil 

dus zeggen dat een reserve altijd aan het vierde bord moet worden opgesteld; meerdere reserves aan de 

onderste borden in de opgegeven volgorde. Voorts mag een speler nooit lager opgesteld worden dan aan 

het bord waarvoor hij in aanmerking komt.  

 

De bordvolgorde van een team kan gedurende de competitie slechts gewijzigd worden op basis van de 

meest actuele ratings. 

Voor het begin van elke wedstrijd zijn de teamleiders verplicht aan de wedstrijdleider opgave te doen van 

de namen en de bordvolgorde der spelers.  

 

Indien blijkt dat de spelers niet in ratingvolgorde werden opgesteld gaan de bordpunten verloren; ieder 

team is zelf verantwoordelijk voor de juiste opstelling. 

 

De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven genummerde borden met zwart, 

aan de even genummerde borden met wit.  

 

Indeling  

De teams spelen in de Poule een all-play-all competitie volgens schema. Teams van dezelfde vereniging 

spelen in R1 of R2 tegen elkaar. 

 

Eindstanden 

De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het aantal matchpunten. Als 

dit gelijk is beslist het aantal bordpunten. Als ook dit gelijk is, wordt de volgorde bepaald door het aantal 

matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(en) en als ook dat gelijk is, het aantal bordpunten uit de 

onderlinge wedstrijden. 

Indien de onderlinge wedstrijd geen beslissing heeft gebracht, wordt de stand opgemaakt met resp. het 

aantal weerstandspunten, resp. Sonneborn-Berger punten en daarna loting. 
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Inschrijving 

Per mail vóór 11 september aan a.r.vannimwegen@hetnet.nl onder vermelding van:  

- naam schaakclub; 

- namen (en bondsnummers) spelers (minimaal 4 namen per team); 

- namen reservespelers; 

- bij de aanmelding voorkeuzedata opgeven (i.v.m. de zelf te organiseren speelronde). 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Check voor de indelingen, uitslagen, standen, verslagen, foto’s en ad hoc-informatie de nosbo site, hoe 

ging het vorig seizoen? Kijk op http://nosbo.nl/jeugd/2013/NJC1415.html  

 

 

http://nosbo.nl/jeugd/2013/NJC1415.html

