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HENGELO’S SCHOOLSCHAAKTOERNOOI VOOR HET BASISONDERWIJS 
 
Artikel 1 
Dit reglement is van toepassing op het schoolschaakkampioenschap 2023 van de Gemeente Hengelo voor 
het basisonderwijs. Met dit reglement vervallen alle voorgaande. 
 
Artikel 2 
De organisatie van het toernooi is in handen van Hengelo Sport in samenwerking met JSV Minerva. JSV 
Minerva draagt zorg voor gediplomeerde wedstrijdleiding tijdens de speeldag. 
 
Artikel 3 
3.1 Deelnemende kinderen dienen allen ingeschreven te staan bij de onderwijsinstelling namens wie zij aan 

het toernooi deelnemen. 
3.2 De namen van de kinderen en de groep waarin zij daadwerkelijk zitten dienen uiterlijk 36 uur voor 

aanvang van het toernooi opgegeven te zijn bij Hengelo Sport dat zorg draagt voor tijdig doorgeven aan 
de toernooileiding. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, te bepalen door Hengelo Sport in overleg met 
de toernooileiding, kan van deze regel afgeweken worden. 

 
Artikel 4 
4.1 Kinderen spelen individuele partijen. 
4.2 Kinderen uit groep 7 en lager spelen mee voor de titel in de categorie ‘Groep 7’. Kinderen uit groep 8 

spelen mee voor de titel in de categorie ‘Groep 8’. 
4.3 Nadat alle rondes gespeeld zijn, worden per school én per groep de beste vier spelers bepaald aan de 

hand van de individuele scores. Zij vormen het eerste team voor hun school in die groep.  
4.4 De danvolgende beste vier spelers per school en groep vormen team 2. Dit wordt herhaald tot alle 

spelers in een team zijn opgenomen. Het laatste team kan daardoor bestaan uit 1, 2, 3 óf 4 spelers. 
4.5 De individuele scores van de spelers uit een aldus samengesteld team worden opgeteld en vormen de 

teamscore. 
4.6 Desgewenst kunnen individuele kampioenen worden aangewezen. 
4.7 JSV Minerva behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het Overijssels en Nederlands 

kampioenschap ‘BO middenbouw’ de resultaten ‘Groep 7’ verder uit te werken per daadwerkelijke groep 
waarin kinderen op school zitten. Dit zal dan gebeuren in de week na het toernooi. 

4.8 Desgewenst kunnen deze gegevens door Hengelo Sport en/of deelnemende scholen worden 
opgevraagd bij de toernooileiding. 

 
Artikel 5 
5.1 Er worden 7 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld. 
5.2 De wedstrijden ‘Groep 7’ en ‘Groep 8’ worden in principe in twee gescheiden poules gespeeld. De 

wedstrijdleiding kan hiervan afwijken wanneer het aantal deelnemers daar aanleiding toe geeft. 
5.3 Spelers van dezelfde school én groep worden, zo mogelijk, niet tegen elkaar ingedeeld. 
5.4 De in het speelprogramma eerstgenoemde speler speelt met wit. 
5.5 Na afloop van de wedstrijd dient de uitslag van de partij gezamenlijk door beide spelers bij de wedstrijd-

leiding/tafelleider gemeld te worden.  
5.6 Tenzij de wedstrijdleiding anders beslist wordt vanaf de eerste ronde door iedereen met klokken 

gespeeld. De bedenktijd bedraagt 10 minuten per persoon per partij.  
5.7 Indien door de wedstrijdleiding besloten wordt (een deel van de) partijen zonder klokken te spelen, 

bedraagt de totale bedenktijd 18 minuten voor de gehele partij. Als deze na 18 minuten nog niet is 
afgelopen wordt er gearbitreerd. 

5.8 Het is niet toegestaan aan enig andere aanwezige dan de arbiter, of een door hem aangewezen lid van 
de toernooiorganisatie, om tijdens een lopende partij de klok stil te zetten.  

5.9 Onmiddellijk nadat de arbiter het startsein van een ronde heeft gegeven, worden alle klokken in werking 
gesteld. Ook die van de borden waaraan één of beide speler(s) niet is/zijn verschenen. Deze klokken 
worden door de aanwezige speler óf de wedstrijdleiding gestart. Zie ook art. 6.1.c. 

 
  



Hengelo’s Schoolschaakreglement Basisonderwijs 
2 

Artikel 6 
Tijdens dit toernooi geldt het meest recent gepubliceerde FIDE rapid-reglement in de Nederlandse vertaling 
voorzover in onderhavig reglement niet anders wordt aangegeven. Voor het toernooi in 2020 zijn dit de FIDE-
reglementen van januari 2018. 
 
6.1 Uitzonderingen en (voorgeschreven) aanvullingen op het FIDE rapid-reglement: 

a) aanhangsel G dat handelt over versneld beëindigen van een partij wordt uitgesloten.  
b) aanhangsel B is niet van kracht. Er wordt gespeeld volgens aanhangsel A punt 4. 
c) een speler die 5 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet aan het bord is verschenen, heeft 

de wedstrijd verloren. 
d) een eerste of volgende onreglementaire zet levert geen onmiddellijk verlies op en de tegenstander 

kan om die reden de partij niet claimen. De onreglementaire zet moet teruggenomen worden. 
e) alleen met toestemming van de toernooi-arbiter mag er tijdens een partij op verzoek van de speler 

uitleg van de regels worden gegeven door een door de arbiter aan te wijzen lid van de 
toernooiorganisatie.  

f) het vallen van de vlag bij het spelen met klokken moet door de spelers zelf opgemerkt worden. 
g) arbitrage: indien de partijen die zonder klok gespeeld worden na 18 minuten nog niet zijn afgelopen, 

dan beoordeelt de wedstrijdleiding de overgebleven stelling. Een partij wordt alleen gewonnen 
verklaard indien er sprake is van een duidelijke winststelling. 

 
6.2 Een aantal belangrijke punten uit het FIDE rapid-reglement: 

a) de speler die door de tijd gaat (vlag vallen) heeft de partij verloren mits de tegenstander voldoende 
materiaal heeft om mat te kunnen zetten. 

b) wanneer beide spelers door hun tijd gaan zonder dit op te merken, wordt de partij remise verklaard. 
c) aanraken is zetten en als je een stuk van de tegenstander aanraakt moet dit stuk geslagen worden. 
d) losgelaten is gezet. 
e) pat of mat beslist de partij onmiddellijk. 
f) buiten de wedstrijdleiding mag niemand behalve de spelers zelf zich met een partij bemoeien. Dit 

betekent dat er niet mag worden voorgezegd en dat de spelers zelf een eventuele tijdsoverschrijding 
(vlag) dienen te constateren. 

 
Artikel 7 
7.1 Een speler die zijn partij wint, krijgt 1 bordpunt. Een remise levert ½ bordpunt op; een verliespartij levert 

0 bordpunten op. 
7.2 Een uitslag is bindend zodra beide spelers de wedstrijdleiding hebben geïnformeerd. 
 
Artikel 8 
8.1 Na de verwerking tot teamresultaten, zie artikel 4, is de winnaar van een groep kampioen van die groep 

voor de Gemeente Hengelo. 
8.2 De eindstand wordt als volgt bepaald: 

a) het aantal opgetelde bordpunten van de 4 spelers die op basis van artikel 4 een team vormen. 
b) het aantal opgetelde weerstandspunten van deze 4 spelers.  
 
Indien na toepassing van bovenstaande regels er nog steeds meerdere teams gelijk staan in de 
rangschikking én het gaat om een plaats die recht geeft op de kampioenstitel dan worden de volgende 
regels gehanteerd om de plaats in de ranglijst te bepalen: 
c) het teamresultaat waarbij de laagste score  wordt geschrapt. 
d) geeft ook dit geen beslissing dan wordt ook de danvolgende laagste score geschrapt. 
e) als ook dit geen beslissing oplevert is de hoogste score bepalend. 
 
Leveren al deze regels nog steeds geen kampioen op dan beslist de wedstrijdleiding hoe de kampioen 
wordt bepaald. 

 
Artikel 9 
In uitzonderlijke gevallen of gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
 
 

Hengelo, januari 2023 


