
Voorronde NK Jeugd ABC in Delft 

Via vier kwalificatietoernooien kunnen jeugdspelers zich plaatsen voor het NJK ABC (30 april t/m 6 

mei 2023, in IISPA te Almelo). Een van die toernooien is in Delft, op zaterdag 7 en zondag 8 januari 

2023. 

Er zijn op het toernooi plaatsen te verdienen voor het NK-Jeugd in de volgende categorieën: 

• A jeugd (t/m 20 jaar): 3 

• A meisjes (t/m 20 jaar): 1 

• B jeugd (t/m 16 jaar): 3 

• B meisjes (t/m 16 jaar): 2 

• C meisjes (t/m 14 jaar): 3 

Let op: de leeftijdsgrenzen van 2023 gelden voor de hele kwalificatiereeks: 

• A: geboren in of na 2005 

• B: geboren in of na 2007 

• C: geboren in of na 2009 

Bij voldoende deelnemers spelen de categorieën apart: 

• Bij minder dan 12 deelnemers spelen de A-meisjes samen met de A-jeugd 

• Bij minder dan 12 deelnemers spelen de B-meisjes samen met de C-meisjes en/of B-jeugd 

• Bij minder dan 12 deelnemers spelen de C-meisjes samen met de B-jeugd en/of B-meisjes 

Prijzen 

Bij meisjes en jeugd in een groep zijn de geldprijzen in de A- en B-groep voor de nummers 1, 2 en 3 

per categorie: €60, €50 en €40, met een extra prijs van €50 voor respectievelijk de beste jongen en 

het beste meisje. Bij ongedeelde groepen zijn de prijzen hoger. 

Voor de C-meisjes is het prijzengeld €50, €35 en €20. 

Wegens het grote deelnemersaantal is het prijzengeld verhoogt tot de bedragen in de tabel.  

Categorie A  B  C 

J/M J M J M M 

1 110 65 110 65 65 

2 75 40 75 40 40 

3 50  50 20 30 

4   25   

Rating-1*   30   

Rating-2*   20   

Totaal 235 105 310 125 135 

*De ratinggrens zal bepaald worden na de start van ronde 1 
Mocht een deelnemer beter af zijn in het oude systeem, dan zal het verschil bijgevoegd worden. Dit 

is voor meiden die in de top 3 zouden eindigen algemeen of een jongen die tweede is achter een 

meisje. 



Speelschema 

Zaterdag 7 januari  

• aanmelden  09:45 – 10:15 (Indien verlaat, bel Max Kanbier, 06-34313383) 

• ronde 1        10:30 – 12:30 

• ronde 2        13:00 – 15:00 

• ronde 3        15:45 – 17:45 

• Avondeten  17:45 – 19:00 

• ronde 4        19:00 – 21:00 

Zondag 8 januari 

• ronde 5       09:30 – 11:30 

• ronde 6       12:15 – 14:15 

• ronde 7       15:00 – 17:00 

• Direct na afloop van de laatste partij in ronde 7 is de prijsuitreiking. 

Speelzaal 

Denksportcentrum Sebastiaanbrug, Zusterlaan 114, 2611 MP Delft 

 

Speeltempo 

55 min. + 10 sec. increment p.p.p.p. 

 

Extra informatie 

• Op de topborden van de categorieën wordt gespeeld op digitale borden 

• Spelers krijgen 5 consumptiebonnen voor drankjes en tosti’s en avondeten tijdens het toernooi 

Inschrijven en info 

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.schaken.nl/nks/nederlandse-jeugdkampioenschappen/nk-b-en-c 

www.haagseschaakbond.nl   

Inschrijven tot uiterlijk donderdag 5 januari 

Inschrijfgeld: 20 euro 

 

Vragen of opmerkingen? 

De organisatie is in handen van de KNSB en de HSB: 

KNSB: Eric van Breugel (evbreugel@schaakbond.nl, 023-5254025) 

HSB: Max Kanbier (jeugdleider@haagseschaakbond.nl, 06-34313383) 
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