
 

  

 

 

Brabantse Meisjeskampioenschappen Cat. E 
 

 

 

Wernhout, 3 februari 2022 

 

 

 

Geachte jeugdleider, 

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

dat op 13 februari georganiseerd wordt in Eindhoven voor de E categorie (meisjes).  

 

De Brabantse Meisjeskampioenschappen zijn Open Kampioenschappen. Deelnemers moeten lid zijn van 

de NBSB en de KNSB; aanmelden met KNSB nummer is noodzakelijk. Aanmelden uiterlijk op 10 

februari 2022. 

 

Het toernooi wordt gespeeld bij buurtcentrum de Hoeksteen te Eindhoven. Op deze locatie vindt in 

hetzelfde weekend ook het kwalificatietoernooi plaats voor de AB & Cm categorie. Voor meer 

informatie over dat toernooi zie: Kwalificatie 2 NK ABC | Schaken. 

 

Er wordt gespeeld volgens het op dat moment geldende KNSB schaakprotocol (i.v.m. Corona).  

Daarnaast is bij dit toernooi voor iedereen van 13 jaar en ouder het Coronatoegangsbewijs verplicht, 

omdat er gespeeld wordt in een horeca locatie. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

 

Met vriendelijke schaakgroeten, 

NBSB Jeugdzaken 

 

 

Inge Oostvogels 

Albert Jan Blank  

https://schaken.nl/kalender/kwalificatie-2-nk-abc


 

  
 

 

 

Corona richtlijnen (versie 3 februari 2022): 

 

Geachte jeugdleider, 

 

Zondag 13 februari organiseren we weer een echt ‘over the board’ schaaktoernooi voor de 

Brabantse jeugd. Wij hebben er alvast heel veel zin in en hopelijk jullie jeugdleden ook! De 

organisatie van het toernooi is druk doende om het schaken mogelijk te maken. Er zal dan ook 

speciale aandacht zijn om het voor alle betrokkenen veilig te laten plaatsvinden. We vragen ook van 

jullie hiervoor de nodige aandacht.  

 

KNSB schaakprotocol 

We spelen volgens het recentste KNSB schaakprotocol, 

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

 

Voor het Brabants Kampioenschap E meisjes te Eindhoven betekent dit onder meer: 

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

melden zich af voor het toernooi; 

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

jaar en ouder (horeca locatie); 

- Enkel deelnemers & begeleiders worden toegelaten tot de speellocatie, geen toeschouwers 

(i.v.m. de beschikbare ruimte, om de 1,5m maatregel in acht te nemen); 

- er is maximaal 1 begeleider per deelnemer;  

- begeleiders worden geplaceerd (vaste zitplaats toegewezen); 

- bij verplaatsingen is een mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder; 

- iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 

jaar; 

- de toernooideelnemers hoeven geen afstand te houden tot elkaar; 

- 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


 

  
 

Algemene informatie Brabantse Meisjeskampioenschappen 2021-2022 

 

Categorie: Categorie Em (meisjes, geboren in of na 2012) 

  

Speeldatum: Zondag 13 februari 

  

Aanvang: 9.30 uur (aanmelden 9.00 - 9.15 uur) 

 

Speellocatie: 

 

Buurtcentrum “De Hoeksteen” 

Gerretsonlaan 1a 

Eindhoven 

 040 - 237 24 48 

  

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 E 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: 

E meisjes: 3 plaatsen 

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

nationaliteitseis van de KNSB. 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 10 februari 

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
mailto:jeugd@nbsb.nl
http://www.nbsb.nl/
mailto:jeugd@nbsb.nl


 

  
Inschrijfformulier Brabantse Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022 Cat. Em 

 

Club:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

  

  

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: E meisjes  

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

  

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  

 

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

Categorie: E meisjes 

Naam:  

Geboortedatum:  

KNSB nummer:  
 

 

Toezenden aan: jeugd@nbsb.nl 

 


