
 

  

 

Brabants Kampioenschap Scholieren (individueel) 

Brabants Kampioenschap Studenten (individueel) 
 

 

 

 

Wernhout, 25 februari 2022 

 

 

 

Geachte jeugdleider, 

 

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

Scholieren & Studenten (beide categorieën spelen individueel). Dit is een nieuw toernooi dat 5 & 6 

maart gespeeld wordt te Zundert. Tegelijkertijd met het scholieren & studenten toernooi spelen de C 

jeugd en D meisjes categorie hun PK. Voor meer informatie over die toernooien zie de desbetreffende 

uitnodiging. 

 

Het Brabants Kampioenschap Scholieren & Studenten is bedoeld als een laagdrempelig extra toernooi 

voor schakers geboren in 1997 of later (t/m 25 jaar). Het betreft geen plaatsingskampioenschap, er 

wordt enkel gespeeld om de titel Brabants Kampioen en er zijn bekers voor de top 3. Voor NBSB 

leden is deelname aan het toernooi gratis (niet-NBSB leden betalen €2,50). 

 

Zoals hierboven al vermeld, wordt op dezelfde locatie tegelijkertijd het PK C jeugd & D meisjes 

gehouden. Op deze manier kunnen veel verschillende jeugdleden/ verschillende leeftijdsgroepen 

afreizen naar dezelfde toernooilocatie. Zo hopen we het een gezellig evenement te maken waar een 

groot gedeelte van de schaakclub naartoe kan.  

 

Het inschrijfformulier ontvangen we graag uiterlijk 3 maart, via mail naar jeugd@nbsb.nl. 

 

Met vriendelijke schaakgroeten, 

NBSB Jeugdzaken 

 

 

Inge Oostvogels 

Albert Jan Blank 



 

  
 Algemene informatie Brabants Kampioenschap Scholieren & Studenten 2021-2022 

 

Categorieën: Categorie Scholieren (geboren in of na 2004) 

Categorie Studenten (geboren in of na 1997) 

  

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 

 

De Scholieren & Studenten categorieën kunnen samengevoegd worden in één 

speelgroep, wanneer er te weinig deelnemers zijn voor twee groepen. 

  

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: 

Scholieren: De winnaar is officieel Brabants Kampioen Scholieren 2021-2022. 

Studenten: De winnaar is officieel Brabants Kampioen Studenten 2021-2022 

 

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

  
 

Inschrijving: 

 

 

 

 

 

 

Rating: 

 

 

Meer informatie: 

 

Contact: 

 

Er is een open inschrijving. Deelname is gratis voor NBSB-leden. Niet-leden 

betalen €2,50 per persoon.  Er is een maximum aantal deelnemers, deelnemers 

worden toegelaten op volgorde van aanmelding. 

 

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 3 maart ontvangen te zijn via e-mail naar: 

jeugd@nbsb.nl 

 

Dit toernooi wordt niet verwerkt voor de KNSB (jeugd)rating. 
 

 

www.nbsb.nl 

 

jeugd@nbsb.nl  
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Inschrijfformulier Brabants Kampioenschap Scholieren, Studenten 2021-2022 

 

Club:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

  

  

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: Scholieren/  Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

 

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

Categorie: Scholieren/ Studenten 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

 

Toezenden aan: jeugd@nbsb.nl 

 


