Zwols schaakkampioenschap voor basisscholen

Organisatie: Zwols Schaakgenootschap

Woensdag 19 februari 2014
Kantine WVF, Stinsweg 15 Zwolle

Beknopt programma
12:45 uur:

Zaal open, spelers nemen plaats aan de juiste schaaktafel
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Iedereen is aanwezig
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Start 1e ronde

Ca. 17:00 uur: Prijsuitreiking
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Overzicht deelnemers
Het wordt woensdagmiddag 19 februari gezellig druk in de kantine van WVF. Er doen namelijk 224 mee
in 52 teams van 20 scholen: een record aantal deelnemers. Wat leuk dat er zoveel enthousiaste schakers
zijn Zwolle. Het vorige record is van 2013. Toen deden er 177 kinderen mee in 40 teams van 16 scholen.
Van een aantal scholen is de begeleider, of soms ook de namen van de spelers nog niet doorgegeven.
Het is belangrijk dat dit alsnog zo spoedig mogelijk gebeurd, maar in ieder geval uiterlijk 14 februari.
Zonder begeleider en zonder dat de namen van de teamspelers vooraf zijn doorgegeven kan het toernooi
niet vlot verlopen. Dit is vervelend voor de andere teams en de toernooileiding. Incompleet aangemelde
teams kunnen daarom helaas niet meedoen. Een bijgewerkte lijst wordt gepubliceerd op de website van
ZSG (www.zwols-sg.nl).
Naast de onderstaande deelnemende teams, staan er nog 3 teams op een reservelijst. Zij willen graag
meedoen, maar hebben zich na het sluiten van de inschrijftermijn aangemeld. Het maximum aantal
teams dat kan deelnemen was toen al bereikt. Het maximum aantal teams is gesteld op 52. Meer past er
echt niet in de kantine van WVF. Volgend jaar misschien de IJsselhallen huren ? Als een team door
ziekte of een andere reden toch niet kan deelnemen dan graag zo snel mogelijk bericht. Een team van de
reservelijst kan dan misschien alsnog meedoen.
1. (I4)
2. (A1)
3. (E2)
4. (I3)
5. (M4)
6. (E1)
7. (I2)
8. (M3)
9. (D4)
10. (I1)
11. (M2)
12. (D3)
13. (H4)
14. (M1)
15. (D2)
16. (H3)
17. (L4)
18. (D1)
19. (H2)
20. (L3)
21. (C4)
22. (H1)
23. (L2)
24. (C3)
25. (G4)
26. (L1)
27. (C2)
28. (G3)
29. (K4)
30. (C1)
31. (G2)
32. (K3)
33. (B4)

Aquamarijn 1: , , , (begeleider …)
Aquamarijn 2: , , , (begeleider …)
Aquarel 1: , , , (begeleider …)
Aquarel 2: , , , (begeleider …)
Aquarel 3: , , , (begeleider …)
Aquarel 4: , , , (begeleider …)
Campherbeek 1: , , , (begeleider …)
Campherbeek 2: , , , (begeleider …)
Campherbeek 3: , , , (begeleider …)
Ichtus 1: Stijn de Graaf, Simon te Biesebeek, Rien van Breen, Thomas Post (begeleider Brenda
van Breen en Willeke te Biesebeek)
Ichtus 2: Sijmen Koers, Jens de Jonge, Kim van den Beld, Wouter Pappot, Jurre Grit
(begeleider Gert Koers)
Ichtus 3: Joep de Bruijn, Youri ten Brinke, Renee Jonkam, Hugo Speek, Nick van der Steege
(begeleider Mevr. de Bruyn)
Jenaplein 1: Sem, Gijs , Ivan, Mila, Lasse (begeleider Trijnie van der Kamp )
Jenaplein 2: Marijn , Willem, Si-Lan , Kate, Gillis (begeleider Marion Dijkstra)
Klokbeker 1: , , , (begeleider …)
Klokbeker 2: , , , (begeleider …)
Klokbeker 3: , , , , .. (begeleider …)
Koningin Emmaschool 1: Rinse, Stijn, Friso, Jeroen, Mike (begeleider Vader van Rinse)
Koningin Emmaschool 2: Ruben, Willemijn, Mende, Mats, Mats (begeleider Moeder van Ruben)
Krullevaar 1: Joris van de Nes, Daan Schumann, Bodhi Sluiter, Stijn Lok (begeleider Jeroen van
de Nes)
Markesteen 1: Meander, Manuel, Christof, Lasse (begeleider een ouder of leerkracht)
Markesteen 2: Freek, Mark, Daphne, Merel, Ineza (begeleider een ouder of leerkracht)
Montessorischool 1: , , , (begeleider …)
Montessorischool 2: , , , (begeleider …)
Montessorischool 3: , , , (begeleider …)
Octopus 1: Laisa Dekker, Stijn Hanekamp, Michal Wubs, Jules Hulsebos, Johan Breukelaar
(begeleider Loes Schaafsma )
Octopus 2: Tristan van der Schaaf, Danique Wink, Justin Stoute, Toine Cloosterman
(begeleider Loes Schaafsma )
Oosterenk 1: Niels Saurel, Lorenzo Rabel, Alihan Fidan, Melle van Vilsteren (begeleider Barry
de Wild)
Oosterenk 2: Bijan Gorjan, Bram van Gerven, Lars Wols, Tara Botter (begeleider Barry de Wild)
Parkschool 1: Jasper Rosingh, Leon Vermeer, Romijn Zwart, Rocco Duijvestein (begeleider
Joke Rosingh )
Parkschool 2: Sertan Dag, Rajesh Ramautarsingh, Xue Wei Tung, Han Polat (begeleider
Mevrouw Kilit, moeder van Sertan)
Parkschool 3: Jules Mondria, Luuk Nijenhuis, Bram Alberts, Bac Sing Man (begeleider Kakee
Man)
Schatkamer 1: Bas Aldenberg, Daan Blom, Douwe Brinkman, Robin Lipman (begeleider …)
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34. (G1) Schatkamer 2: Tobias Geldof, Broos Boerboom, Nino van de Gragt, Marit van Nuil (begeleider
…)
35. (K2) Schatkamer 3: Thomas Lipman, Mooris Koning, Kevin havers, Isis Flierhuis (begeleider …)
36. (B3) Sprankel 1: Jesse Meijer, Paul Alkema, Martijn Rozema, Marijn Rorije (begeleider Magreet
Rorije)
37. (F4) Sprankel 2: Stijn Nijeboer, Tobias v. Wilgen, Niels vd Velde, Michiel Hoving (begeleider Aliette
van der Velde en Belinda Van Wilgen)
38. (K1) Sprankel 3: Anna Telgenhof, Rachel Zandbergen, Ruben Bruins, Gert v. Dalfzen, Cast
Huijsman (begeleider Reinier Zandbergen)
39. (B2) Sprankel 4: Joren vd Zee, Thomas Beekman, Stijn Abelman, Jorik v Veen (begeleider Arthur
van Veen)
40. (F3) Sprankel 5: Auke Warnar, Sofieke Bol, Safran Mooibroek, Daan Suithoff (begeleider Freddy
Warnar)
41. (J4) Sprankel 6: Jesse Beekman, Martijn Plas, Nathan van Delden, Chris Petri (begeleider Jan
Wessel Beekman)
42. (B1) Vlieger(2) 2: Stijn, Damla, Damla, Levana (begeleider …)
43. (F2) Vlieger(2) 3: Roland, Bas, Roy, Floris (begeleider …)
44. (J3) Vlieger(2) 4: Chris, Ruben, Chiara, Marijn, Bram (begeleider …)
45. (A4) Vlieger(2) 5: Nadim , Ronan , Valentino , Djordy (begeleider …)
46. (F1) Vlieger(3) 1: Femke de Vries, Jordy van Dijk, Jasper Smit, Pierre ten Holder, Max van Heuveln
(begeleider Eva de Vries)
47. (J2) Wendakker 1: Timo Berning, Jens Bouma, Raoul Bakker, Ilian Steur, Sven Steensma
(begeleider Jenny Berning)
48. (A3) Wendakker 2: Tijn Meerhof, Kevin Huberts, Julia van Unen, Cristian Dekker, Flip Hofstede
(begeleider Karin van Unen )
49. (E4) Wilgenburg 1: Justin van Putten, Maik Zwiers, Simon Hoekstra, Cemil Tekeli (begeleider Cok
van Putten )
50. (J1) Wilgenburg 2: Firas Qidso, Sam Fasel, Sven Volkers, Daniël v d Beek (begeleider Siebe
Hoekstra )
51. (A2) Wilgenburg 3: Twan Duijm , Digo Bwefar, Bastiaan Nooter, Claudia v d Beek , Filip van Putten
(begeleider Janet Zwiers )
52. (E3) Zevensprong 1: , , , (begeleider …)

Bordvolgorde en speelsterkte binnen de teams
Elk team speelt het hele toernooi mee. In iedere ronde spelen 4 spelers van een team, een partij tegen
een ander team. Schaakpartijen zijn het leukste met een tegenstander van ongeveer hetzelfde niveau.
Daarom is een basisopstelling op speelsterkte belangrijk. Alle teams laten hierbij de beste schaker op het
1e bord spelen. De daarna beste speler speelt op het 2e bord, enz. Zijn spelers even sterk, dan maakt de
volgorde niet uit. De eenmaal gekozen volgorde blijft het hele toernooi hetzelfde. In het schaakspel zijn
een Loper en een Paard ongeveer even sterk. In onderstaand voorbeeld maakt het dan niet uit in welke
volgorde de Loper en het Paard spelen.
Sommige teams bestaan uit 5 spelers. Er is dan steeds 1 wisselspeler. Ook bij teams met 5 spelers blijft
de rangschikking van de 4 spelers die de ronde meedoen, steeds op volgorde van speelsterkte
gerangschikt.

De opstelling van een team met 5 spelers, waarbij de Toren deze keer de wisselspeler is.
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Toernooi programma
12:45 uur

Zaal open
Na binnenkomst nemen de spelers plaats aan de schaaktafels van de poule
waarin zij zijn ingedeeld. De zaalindeling staat op pagina 5. De poule waarin een
team speelt staat op pagina 2 en 3. De eerste 3 wedstrijden worden aan dezelfde
schaaktafels gespeeld. De teamstrategie kan nog even doorgenomen worden of
er kan als warming up een partijtje gespeeld worden.

13:20 – 13:30 uur

Openingswoord
De wedstrijdleiding wordt voorgesteld en de belangrijkste regels bij een echt
schaaktoernooi worden doorgenomen. Dit is een echt schaaktoernooi.

13:30 – 14:00 uur

1e ronde
Alle schaakpartijen starten tegelijk na een teken van wedstrijdleiding. De spelers
starten nadat zij elkaar een goede wedstrijd hebben toegewenst. De begeleiders
vullen bij de start van de ronde de namen van de kinderen in op het
uitslagenformulier. Een uitslag van een partij wordt ingevuld zodra een partij
afgelopen is. De kinderen die klaar zijn zetten de stukken in de beginstand en
kunnen in de analyseruimte nog een potje spelen. Zij kunnen niet bij de andere
partijen blijven kijken, omdat er te weinig loopruimte tussen de tafels is. Er wordt
gespeeld zonder schaakklok. De wedstrijdleiding stelt na ongeveer 25 minuten de
uitslag vast van de partijen die nog niet afgelopen zijn.

14:00 – 14:30 uur

2e ronde
De schaakpartijen in de 2e ronde starten net als in de eerste ronde weer allemaal
tegelijk. Het verdere verloop is gelijk aan de eerste ronde. Op het
uitslagenformulier kunnen de uitslagen van de eerste 3 ronden worden ingevuld.

14:30 – 15:00 uur

3e ronde
De derde ronde is de laatste wedstrijd in de eerste vierkamppoule. De indeling
voor de eerste 3 ronden is tot stand gekomen na een loting. Het kan zijn dat de
spelers alleen nog maar tegen sterke of juist beginnende schakers gespeeld
hebben. Nog even volhouden! Na deze ronde wordt een nieuwe indeling van de
poules gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de behaalde resultaten,
zodat de teams meer gelijkwaardige tegenstanders treffen.

15:00 – 15:15 uur

Pauze
Voor alle spelers is er een gratis bekertje limonade bij de bar. Ondertussen maakt
de wedstrijdleiding een nieuwe indeling van de poules. De indeling wordt
omgeroepen zodra deze klaar is. Gun de wedstrijdleiding even de ruimte om de
indeling te maken.

15:15 – 15:45 uur

4e ronde
Er zijn nieuwe uitslagenformulieren geprint. Hierop vullen de begeleiders bij
aanvang van de wedstrijd weer alle namen van de spelers in en nadat er een
partij is afgelopen wordt de uitslag ingevuld.

15:45 – 16:15 uur

5e ronde
De wedstijdleiding deelt aan de begeleiders ondertussen enveloppen uit met
hierin de vaantjes voor de deelnemende schakers.

16:15 – 16:45 uur

6e ronde
De laatste ronde. Het is nu extra belangrijk dat de uitslagen direct ingevuld
worden en de stukken in de beginstand gezet worden. Gun de wedstrijdleiding
even de ruimte om alle bordpunten op te tellen.

ca 17:00 uur

Prijsuitreiking
De drie hoogst geëindigde teams mogen meedoen aan de regionale
kampioenschappen van de Oostelijke Schaakbond. Zij krijgen een
aanmeldformulier. De uitslagen en foto’s die tijdens het toernooi gemaakt zijn
worden op www.zwols-sg.nl gepubliceerd.
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Tafelschikking en indeling ronde 1 t/m 3
De eerste drie ronden spelen de teams steeds aan dezelfde tafels van de poule. Hieronder staat een
plattegrond met de schaaktafels voor de Poules A t/m M. Bij binnenkomst nemen de teams direct plaats
achter de juiste schaaktafels. De poule waarin een team is ingedeeld staat op pagina 2 en 3.

De schaaktafels zijn voorzien van nummers 1 t/m 4. Dit zijn de bordnummers. De sterkste speler van het
team neemt plaats aan bord 1. De speler die bij het nummer zit, speelt met de witte stukken.
Aan de hoofdeinden van de schaaktafels aan het middenpad liggen de uitslagenformulieren. De
formulieren geven aan, achter welk bord de spelers in de verschillende rondes zitten. Hieronder een
voorbeeld van de eerste ronde van Poule J.

5

De prijzen
Vorig jaar had de Vlieger het beste schaakteam van alle basisscholen in Zwolle en
omgeving.

Het team won een enorme grote wisseltroffee.
Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen. Naast de
wisseltrofffee voor de winnaar zijn er voor de 3 hoogst
geëindigde teams een beker voor de school en medailles
voor de teamleden.
Alle 224 deelnemers krijgen een vaantje.
Verder is er nog een fair play play prijs die door de
wedstrijdleiding wordt toegekend aan het team dat een
goede teamgeest heeft en zich zeer sportief gedraagt.
Vorig jaar heeft de Zevensprong deze prijs gewonnen.

Eregalerij
Basisschoolschaakkampioenen van Zwolle en omgeving:
2000 De Markesteen
2001 De Markesteen
2002 Montessorischool
2003 Montessorischool
2004 Montessorischool
2005 Montessorischool
2006 De Bron
2007 De Vlieger
2008 De Bron
2009 De Marsweide
2010 De Marsweide
2011 De Wendakker
2012 De Aquarel
2013 De Vlieger
2014 ????
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Toernooi reglement
Het Zwols schaakkampioenschap voor basisscholen wordt georganiseerd door vrijwilligers van ZSG (het Zwols
Schaak Genootschap; www.zwols-sg.nl). De winnaar plaatst zich voor de regionale kampioenschappen,
georganiseerd door de OSBO (Oostelijke Schaakbond; www.osbo.nl). De winnaar van de OSBO kampioenschappen
mag vervolgens meedoen aan het Nederlands kampioenschap, georganiseerd door de KNSB (Koninklijke
Nederlandse Schaakbond; www.schaakbond.nl).
Deelname en kosten
1.
Deelname staat open voor alle leerlingen van basisscholen uit Zwolle en omgeving die alle regels van het
schaakspel kennen. Een school mag meerdere teams inschrijven per school, waarbij een combinatie van
leerlingen uit verschillende groepen of vestigingslocaties mogelijk is.
2.
Een team bestaat uit 4 spelers. Het is mogelijk een team van 5 spelers aan te melden; dan is bij iedere
wedstrijd één speler wisselspeler. De teams worden begeleid door een docent of door een ouder.
3.
Deelname aan het Zwols schaakkampioenschap voor basisscholen is gratis.
4.
Informatie over het kampioenschap wordt op internet geplaatst, waaronder uitslagen, verslagen en foto’s. Ook
de verslagen van leerlingen van deelnemende scholen kunnen op de website geplaatst worden.
Datum en locatie
5.
De wedstrijden zijn op woensdag 19 februari 2014 van 13:20 uur tot ongeveer 17:00 uur.
6.
Er wordt gespeeld in de kantine van WVF, sportpark De Weide Steen Stinsweg 15, 8042 AZ Zwolle,
tel. 038 421 1708
7.
De eerste speelronde start om 13:30 uur. Minimaal 13:15 uur zijn alle spelers aanwezig. De zaal is open vanaf
12:45 uur. Omstreeks 17:00 uur is de prijsuitreiking.
Wedstrijden, uitslagen, stand en prijzen
8.
Er worden 6 rondes gespeeld volgens een vierkampsysteem. De teams worden daarbij verdeeld in poules van
4 teams. De teams spelen tegen de andere teams in de poule.
9.
De poule-indeling voor de eerste drie rondes wordt bepaald via loting, waarbij teams van eenzelfde school niet
in dezelfde poule worden ingedeeld. Na ronde 3 is er een korte pauze, waarin een nieuwe poule-indeling
wordt gemaakt. De tweede poule-indeling houdt rekening met de behaalde resultaten in de eerste drie rondes.
Het als eerste geëindigde team in poule A en B spelen dan tegen de nummers 2 van poule C en D. De
nummers 1 van poule C en D spelen tegen het team op plek 2 van poule E en F, etc. De als derde en vierde
geëindigde teams in de poule spelen in de tweede poulefase tegen teams met ongeveer evenveel behaalde
punten.
10.
Het eerst vermelde team heeft zwart op de oneven borden (bord 1 en 3) en wit op de even borden (bord 2 en
4).
11.
Een gewonnen partij levert 1 punt op, remise een ½ punt en verlies 0 punten.
12.
Van elke wedstrijd wordt een uitslagformulier ingevuld met daarop van beide teams de namen van de 4
spelers en de onderlinge uitslagen.
13.
De bordvolgorde is binnen het team telkens hetzelfde. De sterkste speler van het team speelt op het eerste
bord, de tweede beste speler op het tweede bord, enz. Bij een wisselspeler blijft de volgorde op basis van
speelsterkte van de spelende schakers gehandhaafd.
14.
De (eind)stand is gebaseerd op het aantal behaalde punten. Indien teams een gelijk aantal punten hebben,
dan wordt gekeken wie de meeste punten heeft behaald aan:
- bord 1, 2 en 3; is dit ook gelijk, dan wordt gekeken naar de score aan
- bord 1 en 2; is dit ook gelijk, dan wordt gekeken naar de score aan
- bord 1
15.
Alle deelnemers krijgen een vaantje. De kampioen krijgt een jaar lang de wisselbeker in bezit. Daarnaast is er
voor de 3 hoogst geëindigde teams een trofee (voor de school) en medailles (voor de schakers). Zij plaatsen
zich bovendien voor de halve finale van het regionale kampioenschap van de OSBO op zaterdagmiddag 15
maart in Arnhem en eventueel 23 maart 2013 en eventueel de finale op 29 maart.
De schaakregels in het kort
16.
Er gelden de normale schaakregels. Dus onder andere: aanraken is zetten, losgelaten is gezet en voorzeggen
van zetten is niet toegestaan.
17.
Er wordt gespeeld zonder schaakklokken; er hoeft niet genoteerd te worden.
18.
Er wordt vanuit gegaan dat eenieder in een redelijk tempo speelt.
19.
Een speelronde duurt maximaal 30 minuten. Als de partij na 25 minuten nog niet beslist is, dan wordt de partij
beoordeeld door de wedstrijdleiding. Zij zullen de uitslag van de partij vaststellen. De wedstrijdleiding kan de
mening van de spelers vragen. Begeleiders, ouders, teamleden en spelers houden zich hier buiten.
Overige bepalingen en Fair play.
20.
Alle teams worden op basis van sportiviteit beoordeeld door de wedstrijdleiding. Denk hierbij aan
samenwerking tussen de leden van het team, omgang met tegenslagen en tegenstanders, correct gedrag en
sportiviteit. Aan het best-scorende team zal een speciale fair play prijs worden uitgereikt.
21. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
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