
Groninger schaakkampioenschap voor Basisscholen 2018 
 
Geachte directeur, directrice, locatiehoofd, 
 
De gezamenlijke schaakverenigingen ee Groninger Combinatie, ee Paardensprong en de 
Matadoren organiseren op zaterdag 10 februari het 30e Groninger schaakkampioenschap voor 
basisscholen uit de stad Groningen. Het toernooi geldt tevens als eerste ronde van het Noordelijk 
kampioenschap voor basisscholen. De eerste vier scholen plaatsen zich voor de halve finale van 
dit kampioenschap.  
Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 februari 2018 vanaf 10.00 uur. Om ongeveer 17.00 
uur is de prijsuitreiking. 
 
Speellocatie:  Wijkcentrum “het Dok” 
  Kajuit 4 
  Groningen (wijk Lewenborg) 
   
Alle deelnemers spelen op 10 februari negen ronden volgens het Zwitsers systeem. Dit houdt in 
dat spelers met ongeveer gelijke score tegen elkaar worden ingedeeld. Iedereen speelt dus steeds 
tegen iemand die ongeveer even sterk is.  
Het toernooi is zowel een individueel kampioenschap als een scholentoernooi. Elke school kan 
met een onbeperkt aantal kinderen deelnemen. Om opgenomen te worden in het 
scholenklassement, moet een school deelnemen met minimaal vier kinderen. De resultaten van 
de beste vier spelers worden voor dit klassement bij elkaar opgeteld. Alle deelnemers strijden 
natuurlijk ook voor de individuele klassementen. 
 
Er zijn acht individuele klassementen: 
 
Algemeen  Groep 5 
Groep 8  Groep 4 en lager 
Groep 7  Meisjes 
Groep 6   
 
Voor elk klassement zijn drie prijzen beschikbaar. Daarnaast zijn er vele verrassingsprijzen. 
Natuurlijk krijgt iedere deelnemer een leuke herinnering. 
 
U kunt uw deelnemers opgeven onder vermelding van naam, groep en geslacht. Gebruikt u 
daarvoor het bijgevoegde formulier. Vergeet niet de naam van de school te vermelden. Uiterlijk 
donderdag 8 februari 2018 moeten de inschrijfformulieren bij ons binnen zijn.  
Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt 4 euro per persoon. Het bedrag kan individueel of 
per school betaald worden. Betaalt de school voor iedereen, geef dit dan aan op het 
inschrijfformulier.  
 
Wij willen graag dat iedereen tussen 10.00 en uiterlijk 10.30 uur aanwezig is zodat we op tijd 
(10.45 uur) kunnen beginnen. Voor de opvang van kinderen tussen de partijen door wordt 
gezorgd. Ook is de kantine van het Dok geopend. Consumpties zijn daar verkrijgbaar tegen 
vriendelijke prijzen. 
 
Tussen de partijen door kunnen kinderen deelnemen aan een simultaan tegen sterke noordelijke 
jeugdschakers of aan een snelschaakshow. Ook ouders en begeleiders van kinderen mogen hier 
aan meedoen. 
 



Wilt u het schaakkampioenschap onder de aandacht brengen van uw docenten en leerlingen? Ter 
ondersteuning daarvan zijn een affiche en een inschrijfformulier bijgevoegd. We hopen op een 
goede deelname van uw school. 
We hopen ook dit jaar weer op een deelnemersaantal tussen de 125 en 150. 
 
Neemt u gerust contact op als u nog vragen heeft. We zullen deze graag beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim van Beersum (SV Groninger Combinatie) 
Ronald van Nimwegen (Sc de Paardensprong) 
Hiddo Zuiderweg (JSC de Matadoren) 
 
Correspondentie:  
Hiddo Zuiderweg 
Telefoon: 050-5716807  
Mobiel: 06-83227313 
E-mail: superhiddo@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


