
 

  

 

Brabantse Persoonlijke Kampioenschappen Cat. C 

Brabantse Meisjeskampioenschappen Cat. D 
 

 

 

 

Wernhout, 25 februari 2022 

 

 

 

Geachte jeugdleider, 

 

Hierbij ontvangt u algemene informatie en de inschrijfformulieren voor het Brabants Persoonlijk 

Kampioenschap C categorie en het Brabants Meisjeskampioenschap D categorie. Beide toernooien 

worden gespeeld te Zundert, waarbij de C categorie speelt op 5 & 6 maart en de D meisjes categorie 

enkel op 6 maart.  

 

Voor het C Jeugd Kampioenschap zijn eerder voorrondes gehouden, maar er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Dit betekent dat aanmelding voor het toernooi is open gezet, totdat deze plaatsen 

opgevuld zijn. Waarbij deelnemers toegelaten worden op volgorde van aanmelding. De aanmeldingen 

die binnenkomen nadat alle plaatsen opgevuld zijn komen op de reservelijst. Reserves worden 

uitgenodigd wanneer plaatsen vrij vallen. 

 

De Brabantse Meisjeskampioenschappen zijn Open Kampioenschappen, hiervoor kan dus vrij 

ingeschreven worden. Wel is het voor beide toernooien (C jeugd & D meisjes) een vereiste om lid te 

zijn van de NBSB en de KNSB. Aanmelden met KNSB nummer is noodzakelijk. Aanmelden uiterlijk 

op 3 maart 2022. 

 

Met vriendelijke schaakgroeten, 

NBSB Jeugdzaken 

 

 

Inge Oostvogels 

Albert Jan Blank 



 

  
 Algemene informatie Brabantse Persoonlijke kampioenschappen 2021-2022 

 

Categorieën: Categorie Cj (jeugd, geboren in of na 2008) 

  

Speeldatum: Zaterdag 5 & zondag 6 maart 

  

Aanvang: 10.00 uur (aanmelden eerste dag 9.30 - 9.45 uur) 

  

Speellocatie: Café Zaal “het Wapen van Zundert” 

Katerstraat 12 

4881 AR Zundert 

 076-5971141 

  

Speelronden: 

 

 

7 ronden  

Wijzingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

Speelsysteem: Zwitsers 

Wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers 

  

Speeltempo: 50 minuten + 10 seconden increment per zet per persoon per partij  

 

Spelregels: 

 

 

 

 

Reglement: 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, 

in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste 

uitgave), voor zover in het toernooireglement niet anders is bepaald. Noteren is 

verplicht. 

 

Het up-to-date toernooireglement (bepaling eindstand, procedure 

beslissingswedstrijden, verzuimtijd etc.) wordt z.s.m. toegevoegd aan de toernooi 

pagina op de NBSB websitekalender.  

 

Titel: 

 

Prijzen: 

De winnaar is officieel Brabants Kampioen C jeugd 2021-2022. 

 

1e, 2e en 3e plaats per categorie ontvangt een beker. 

  

Plaatsing: 

 

 

 
 

 

 

 

Inschrijving: 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

 

Contact: 

De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap*.  

Het aantal plaatsen is als volgt: 

C jeugd: 1 plaats 

 
*Om in aanmerking te komen voor de NK plaats moet voldaan worden aan de inwoner- of 

nationaliteitseis van de KNSB (kan ook fide NED code zijn). Voor meer informatie zie punt 

3.1 van de Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. 

 

Spelers die geplaatst zijn voor dit toernooi, via de rating top 10 of de Voorronde, 

krijgen een persoonlijke uitnodiging. De resterende plaatsen worden opgevuld 

door open inschrijving (waarbij geldt vol = vol). Deelnemer moet KNSB-lid zijn 

en NBSB-lid zijn. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfformulier 

dient uiterlijk 3 maart ontvangen te zijn via e-mail naar: jeugd@nbsb.nl  

 

www.nbsb.nl 

 

jeugd@nbsb.nl  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nkj/Notitie%20Nederlandse%20Kampioenschappen%20voor%20de%20Jeugd.pdf
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nkj/Notitie%20Nederlandse%20Kampioenschappen%20voor%20de%20Jeugd.pdf
mailto:jeugd@nbsb.nl
http://www.nbsb.nl/
mailto:jeugd@nbsb.nl


 

  
Algemene informatie Brabantse Meisjeskampioenschappen 2021-2022 

 

 
 

 

 

 

 
 

Categorieën: Categorie Dm (meisjes, geboren in of na 2010) 

  

Speeldatum: Zondag 6 maart 

  

Aanvang: 10.00 uur (aanmelden 9.30 - 9.45 uur) 

  

Speellocatie: Café Zaal “het Wapen van Zundert” 

Katerstraat 12 

4881 AR Zundert 

 076-5971141 

  

Speelronden: 

 

 

7 ronden  

Wijzingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

Speelsysteem: Zwitsers 

Wijzigingen mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers 

  

Speeltempo: 20 minuten + 10 seconden increment per zet per persoon per partij  

 

Spelregels: 

 

 

 

 

Reglement: 

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, 

in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste 

uitgave), voor zover in het toernooireglement niet anders is bepaald. Noteren is 

verplicht.  

 

Het up-to-date toernooireglement (bepaling eindstand, procedure 

beslissingswedstrijden, verzuimtijd etc.) wordt z.s.m. toegevoegd aan de toernooi 

pagina op de NBSB websitekalender.  

 

Titel: 

 

Prijzen: 

De winnaar is officieel Brabants Meisjeskampioen D categorie 2021-2022. 

 

1e, 2e en 3e plaats per categorie ontvangt een beker. 

  

Plaatsing: 

 

 

 
 

 

 

 

Inschrijving: 

 

 

 

Meer informatie: 

 

Contact: 

De hoogst geëindigde spelers plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap*.  

Het aantal plaatsen is als volgt: 

D meisjes: 2 plaatsen 

 
*Om in aanmerking te komen voor de NK plaats moet voldaan worden aan de inwoner- of 

nationaliteitseis van de KNSB (kan ook fide NED code zijn). Voor meer informatie zie punt 

3.1 van de Notitie Nederlandse Kampioenschappen voor de Jeugd. 

 

Er is een open inschrijving. Deelnemer moet KNSB-lid zijn en NBSB-lid zijn. Er 

is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfformulier dient uiterlijk 3 maart 

ontvangen te zijn via e-mail naar: jeugd@nbsb.nl  

 

www.nbsb.nl 

 

jeugd@nbsb.nl 

 

https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nkj/Notitie%20Nederlandse%20Kampioenschappen%20voor%20de%20Jeugd.pdf
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nkj/Notitie%20Nederlandse%20Kampioenschappen%20voor%20de%20Jeugd.pdf
mailto:jeugd@nbsb.nl
http://www.nbsb.nl/
mailto:jeugd@nbsb.nl


 

  
Inschrijfformulier Brabantse Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022 Cat. CjDm 

 

Club:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

 

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

Categorie: C jeugd/ D meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

 

Toezenden aan: jeugd@nbsb.nl 

 


