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Schoolschaaktoernooien basisonderwijs 

31 mei Spoorwegmuseum Utrecht 
Ter gelegenheid van KNSB 150 jaar worden er allerlei schoolschaakactiviteiten georganiseerd op 

woensdag 31 mei in het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

We nodigen de basisscholen uit Utrecht en omgeving uit om deel te nemen met een of meerdere 

schaakteams. Er is zowel een toernooi voor de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) als voor de 

bovenbouw (groepen 6, 7 en 8). Dit zijn extra toernooien ter gelegenheid van het jubileum van de 

KNSB. Er zijn bovendien extra tickets te winnen voor het NK Schoolschaak: 

Er kan voor twee categorieën worden ingeschreven: 

 

Basisonderwijs Algemeen (BO Algemeen t/m groep 8) 

Er wordt gespeeld met viertallen van leerlingen van eenzelfde school. Scholen kunnen tot 3 reserves 

per team meenemen. Elke ronde spelen er 4 spelers per team. 

Speeltempo 10 minuten + 3 seconden, 7 ronden Zwitsers 

Het winnende team (of het hoogst geëindigde nog niet geplaatste team) plaatst zich voor de 

teamfinale van het NK Schoolschaak 2023 op 3 en 10 juni in Gouda. 

Aanmelden kan tot 1 mei via dit formulier: Aanmelden teams basisonderwijs 

 

Basisonderwijs 345 (BO 345 t/m groep 5) 

Er wordt gespeeld in drie individuele groepen (groep 3, groep 4, groep 5). Elke leerling scoort ook 

punten voor het team.  De teamscore bestaat uit de beste vijf resultaten van de leerlingen van 

eenzelfde school. 

winst = 3 punten, remise = 2 punten en verlies = 1 punt. 

Speeltempo 10 minuten + 3 seconden, 5 ronden Zwitsers 

Dit toernooi is ook heel geschikt voor beginners. Vereiste kennis: loop van de stukken en schaakmat. 

Het winnende team plaatst zich voor de teamfinales van het NK 345 op 24 juni in Schiedam. 

Aanmelden kan tot 1 mei via dit formulier: Aanmelden teams basisonderwijs 

 

Gratis en veel prijzen 

Deelname is voor beide categorieën gratis. Er zijn verschillende prijzen te winnen en een aandenken 

voor alle deelnemers.  

De toernooien zijn onderdeel van Hersengym, hét tofste spel- en sportevenement van 2023! 

Wijzigingen en aanvullingen na eerste aanmelding via dit formulier:  

Doorgeven wijzigingen basisonderwijs (kan ook na 1 mei nog worden ingestuurd) 

 

Locatie 

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht  
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Programma 

12:00 - 13.15 uur Aankomst teams 

13.15 - 13.25 uur Spelers naar de borden, opening 

13:30 - 13:55 uur Ronde 1 beide groepen 

14:05 - 14.30 uur Ronde 2 beide groepen 

14:40 - 15.05 uur Ronde 3 beide groepen 

15:30 - 15.55 uur Ronde 4 beide groepen 

16:05 - 16.30 uur Ronde 5 beide groepen 

16:40 - 17.05 uur Ronde 6 BO Algemeen 

16.45 - 17.15 uur Prijsuitreiking BO 345 

17:15 - 17.40 uur Ronde 7 BO Algemeen 

16.45 - 17.15 uur Prijsuitreiking BO 345 

 

Contact organisatie 

Eric van Breugel (KNSB) 

evbreugel@schaakbond.nl 

06-51522045 

https://knsb150.nl/  
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