
Aan de schoolsport contactpersoon 
 
 
Bij deze nodig ik u uit, de leerlingen van uw school in te schrijven voor de Arnhemse 
Schoolschaak-kampioenschappen op zaterdag 31 januari 2015. Dit toernooi wordt 
georganiseerd door SV de Toren en de Arnhemsche Schaak Vereeniging (ASV). (U kunt de 
meegestuurde poster in uw school ophangen). 
 
De kampioenschappen 2015 zijn als volgt georganiseerd: 
(anders dan in vorige jaren door de invoering van een NK voor kinderen uit groep 3,4 en 5) 
 
1. Op zaterdag 31 januari  wordt er een individueel toernooi afgewerkt met individuele 

prijswinnaars. De kinderen uit groep 6-7-8 spelen in 1 groep. De kinderen uit de 
groepen 3-4-5 spelen in aparte groepen. 

2. Op basis van de vier beste individuele resultaten in groep 6-7-8 worden van acht 
scholen viertallen uitgenodigd voor de schoolteamfinale op woensdagmiddag  11 
februari.              

3. De beste 4 scholen in die teamfinale krijgen een uitnodiging voor deelname met een 
viertal aan de Gelderse Schoolschaakkampioenschappen in maart.  

4. De beste Gelderse teams (viertallen) krijgen een uitnodiging voor deelname aan het 
 Nederlandse kampioenschap voor schoolviertallen in mei/juni. 

5. De beste school (of meer scholen afhankelijk van het aantal deelnemers)  op 31 januari 
in de categorie groep 3-4-5 krijgt direct een uitnodiging voor het NK (Nederlands 
Kampioenschap) voor groep 3-4-5.  
Dat NK wordt ook individueel gespeeld (per groep) met een schoolklassement op basis 
van de opgetelde individuele resultaten in groep 3-4-5 afzonderlijk.  

 
We spelen op 31 januari een individueel toernooi om zoveel mogelijk Arnhemse 
basisscholieren de kans te geven om mee te doen.  
Er hoeft nog geen team/viertal gevormd te worden.  
Iedereen kan gewoon meedoen (zelfs solo) maar er komt ook weer een scholenklassement 
van die dag. Alleen voor een kans op plaatsing in de teamfinales is het wel raadzaam minimaal 
vier jongens en/of meisjes van één school mee te laten doen. Doen er meer kinderen van een 
school mee, dan kunnen zich ook meer teams van die school voor de teamfinale op 11 februari 
plaatsen.  
 
Zie de schoolschaaksite http://home.hccnet.nl/wap.lincewicz/schoolschaak/schoolchess.htm 
voor uitgebreidere informatie over de toernooi-opzet, maar ook de uitslagen en deelnemers van 
vorige jaren, en over de mogelijkheid om een gratis schaak-clinic op school te houden.  
 
 
PLAATS: 
De wedstrijden worden gehouden in het Olympus College, ingang Zeegsingel, (nabij de 
wegversmalling) te  Arnhem. 
Tip: Het is verstandig om brood e.d. mee te nemen; enige consumpties zijn ook in de kantine te 
verkrijgen. 
 
DATUM EN TIJD: 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 31 januari 2015 van 12.30 uur tot ± 17.30 uur. 
 
PRIJZEN: 
Op 31 januari: 
Persoonlijke prijs voor de beste 3 uit groep 8, groep 7, groep 6, groep 5, groep 4, groep 3.  
Daarnaast prijzen voor de beste meisjes in de (gemengd spelende) groepen.  
Schoolprijs voor de beste 3 scholen van het schoolklassement in groep 3-4-5 tezamen.  
Op 11 februari:   
Teamprijzen voor beste 3 schoolviertallen in de teamfinale op 11 februari + individuele prijzen  
voor de teamleden. 
 
 
INSCHRIJVEN:  
Als u met uw school deel wilt nemen aan het toernooi, kunt u tot uiterlijk vrijdag 30 januari 
en bij voorkeur via de site van Sportbedrijf Arnhem, www.sportinarnhem.nl, het 
inschrijfformulier invullen. Deze staat vermeld aan de rechterkant, onder het kopje Nieuws.  
Onder sporten in Arnhem/foto’s en films zijn er foto’s van het toernooi van vorig jaar te vinden. 
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Alleen als het niet lukt via de sportinarnhem-site in te schrijven kan er ook per email of telefonisch 
ingeschreven worden bij Peter Lincewicz (wap.lincewicz@gmail.com)  06-53361011.(evt. voor 
inlichtingen)  
Wel steeds opgeven: naam school, voornaam, achternaam, groep en jongen/meisje 
 
INSCHRIJFGELD: 
Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt  € 2,- per deelnemer.  
Dit dient contant aan de zaal op 31 januari voldaan te worden.  
 
Voor het toernooi voor de groepen 3-4-5 (en evt. deelname aan het NK groep 3-4-5) is het bij de 
inschrijving verplicht om een scholierenlidmaatschap van de KNSB aan te gaan. (kosten €  7,50)  
SV de Toren betaalt de resterende kosten daarvoor indien de ouders de benodigde gegevens op 
de toernooidag opgeven. (zie http://www.schaakbond.nl/jeugd/schoolschaken/scholierenlid  voor 
meer informatie)  Belangrijk voordeel van het schoolschaaklidmaatschap is dat een kind zo het 
officiële digitale leerprogramma van de schaakbond, de chess tutor (winkelwaarde ca 20 euri), 
verkrijgt om het schaken thuis of op school zelfstandig (verder) te kunnen leren en oefenen.   
 
 

De inschrijving sluit op vrijdag 30 januari via de site 
 

De toernooi-organisatie ziet uw deelname aan deze schaakactiviteit met belangstelling tegemoet 
en wenst iedereen een plezierig en sportief toernooi toe ! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Gaby Krifa        
Coördinator Schoolsport.     
Sportbedrijf Arnhem    
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