
 

  

 

 

Brabantse Teamkampioenschappen categorie D 
 

 

 

Wernhout, 21 september 2021 

 

 

 

Geachte jeugdleider, 

 

Hierbij ontvangt u algemene informatie en het inschrijfformulier voor het Brabants 

Teamkampioenschap D categorie, dat op zondag 3 oktober 2021 georganiseerd wordt. Locatie is 

dorpshuis D’n Bond in Veldhoven.  

 

Het teamtoernooi behoort nog toe aan vorig seizoen, 2020-2021, en is dus een 

kwalificatiemogelijkheid voor de halve finale van de JCC D-teams 2021. In verband met de Corona 

maatregelen vorig seizoen, is dit toernooi naar dit huidige moment verschoven, In februari volgt het 

teamtoernooi behorende bij 2021-2022.  

 

Inschrijving voor het Teamkampioenschap is open voor leden van de NBSB. 

De inschrijfformulieren, inclusief teamopstelling, dienen uiterlijk op 30 september 2021 door 

jeugdzaken ontvangen te zijn. De teamopstelling bestaat uit vier spelers en eventueel één 

reservespeler, in volgorde van speelsterkte. 

 

Er wordt gespeeld volgens het op dat moment geldende KNSB schaakprotocol & Protocol veilig 

opstarten jeugdschaakevenementen (i.v.m. Corona). De belangrijkste regels zoals ze op dit moment 

zijn, staan vermeld op de volgende bladzijde. Let hierbij op de toevoeging van het 

coronatoegangsbewijs, iedereen van 13 jaar en ouder moet dit bewijs laten zien om toegang te krijgen 

tot de speellocatie. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Kijk voor eventuele laatste toernooiwijzigingen op www.nbsb.nl en protocol wijzigingen op 

https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis. 

 

Met vriendelijke schaakgroeten, 

NBSB Jeugdzaken 

 

 

Inge Oostvogels 

Albert Jan Blank  

http://www.nbsb.nl/
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis


 

  
 

Corona richtlijnen (versie 21 september 2021): 

 

Geachte jeugdleider, 

 

Zondag 3 oktober organiseren we weer een echt ‘over the board’ schaaktoernooi. Dit is het tweede 

jeugdtoernooi op locatie dit seizoen, met een belangrijke wijziging in het corona protocol ten 

opzichte van het eerste toernooi. Sinds 25 september is het namelijk voor verschillende locaties 

verplicht om een coronatoegangsbewijs te hanteren, zo ook voor de speellocatie van dit toernooi. 

Dit betekent dat voor toegang tot de speellocatie, iedereen van 13 jaar en ouder, een 

corontoegansbewijs moet overleggen. Wij vragen hiervoor jullie begrip. 

 

Protocol veilig opstarten jeugdschaakevenementen  

Afgelopen 31 augustus is er weer een update verschenen op het protocol veilig opstarten 

jeugdschaakevenementen, te bereiken via https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-

coronacrisis. Hierin zijn zaken opgenomen die organisaties helpen jeugdtoernooien weer veilig op 

te starten.  

 

Voor het NBSB jeugdteamtoernooi te Veldhoven betekent dit onder meer: 

- deelnemers, begeleiders en organisatieleden die in (thuis)quarantaine of isolatie moeten, 

melden zich af voor het toernooi; 

- contactgegevens van deelnemer & begeleider worden doorgegeven bij inschrijving; 

- er is maximaal 1 begeleider per team;  

- voor toegang tot de speellocatie is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 

jaar en ouder; 

- toegelaten tot de speelzaal zijn: spelers, begeleiders en organisatie – geen toeschouwers; 

- natuurlijk geen handen schudden, maar handen reinigen voor en na elke partij. 

 

Mochten er belangrijke wijzigingen zijn op bovenstaand corona beleid, dan wordt dit voorafgaand 

aan het toernooi gecommuniceerd naar alle deelnemers via e-mail. Op deze manier hopen we alle 

deelnemers & begeleiders te kunnen informeren over de dan geldende regels.  

 

Met vriendelijke schaakgroeten, 

NBSB Jeugdzaken 

 

Inge Oostvogels 

Albert Jan Blank 
 

https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis


 

  
  

Algemene informatie Brabantse Teamkampioenschappen categorie D 
 

Categorieën: Categorie D (geboren in of na 2009) 

  

Speeldatum: Zondag 3 oktober 2021 

  

Aanvang: 

 

Einde (verwacht): 

10.00 uur (aanmelden 9.45 uur) 

 

±17:15 uur (wijzigingen mogelijk) 

  

Speellocatie: 

 

 

 

Speelronden: 

 

 

Speelsysteem: 

 

 

Speeltempo: 

Dorpshuis D’n Bond 

Rapportstraat 29 

5504 BN Veldhoven 

 

7 ronden  

Wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers 

 

Zwitsers 

Wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers 

 

25 minuten per speler per partij + 5 seconden extra tijd per zet 

 

Spelregels: FIDE-Regels voor Rapidschaak (aanhangsel A volgens artikel A.4)  

(noteren niet verplicht) 

  

Bepaling eindstand: a. Matchpunten 

b. Bordpunten 

c. Weerstandspunten (ingeval Zwitsers systeem) 

d. Resultaat onderlinge partij (met eventueel laatste bord(en) laten afvallen) 

e. Het lot 

  

Titel: 

 

Prijzen: 

De winnaar van het toernooi is officieel Brabants Kampioen D-teams 2020-2021. 

 

Er zijn prijzen voor de teamleden van de 3 hoogst geëindigde teams. 

 

Plaatsing: Het hoogst geëindigde team plaatst zich voor de halve finale van de JCC D-teams, 

Nederlandse kampioenschappen voor jeugdclubteams. 

  

Inschrijving: De inschrijving staat open voor alle verenigingen van de NBSB. Teams dienen te 

bestaan uit NBSB-leden. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 30 september ontvangen te zijn via e-mail 

naar: jeugd@nbsb.nl 

  

Meer informatie: 

 

Contact: 

www.nbsb.nl (lijst deelnemende teams wordt voorafgaand aan toernooi geplaatst) 
 

jeugd@nbsb.nl 

 

 

  

  

 

http://www.nbsb.nl/


 

  
  

Inschrijfformulier Brabantse Teamkampioenschappen categorie D 

(teamopstelling mag ook in Excel formaat aangeleverd worden) 

 

Vereniging:  

Teamleider:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

  

  

Bord 1  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

  

Bord 2  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

  

Bord 3  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

  

Bord 4  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

  

Reservespeler  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

 

Toezenden aan: jeugd@nbsb.nl  
  

 

mailto:jeugd@nbsb.nl

