SENIOREN SCHAAKTOERNOOI
Toernooisecretariaat
N. Bosman
Bronmos 8
3904BG Veenendaal
tel 06 483 776 01

Veenendaal, april 2022
aan:

Seniorenschakers, in het bijzonder de oud-deelnemers aan het Senioren
schaaktoernooi (voorheen Bilderbergtoernooi).

Geachte senior,
Allereerst willen wij u een goed, gezond en heel fijn schaakjaar toewensen.
Het achtenveertigste Senioren schaaktoernooi zal plaats hebben van 16 juli c.q. 18 juli tot en
met 22 juli 2022. Het toernooi zal worden gehouden in de zalen van het Cultureel Centrum
Theothorne in Dieren.
Na twee jaren waarin de maatregelen van de overheid het doorgaan van het toernooi
hebben verhinderd kan het dit jaar weer hopelijk gewoon doorgaan.
Doordat in de afgelopen 3 jaar de lijst met (oud-)deelnemers niet kon worden bijgewerkt, kan
het zijn dat dit bericht wordt gestuurd naar oud deelnemers die in de afgelopen jaren zijn
overleden of niet meer de mogelijkheid hebben om te schaken. Wij hopen dat de ontvanger
van dit bericht daar begrip voor heeft en de mutaties aan ons wil doorgeven.
Het toernooi omvat het Veteranenkampioenschap van Nederland, het Seniorenkampioenschap van Nederland en het Seniorentoernooi, waarvoor het organisatiecomité u
hierbij van harte uitnodigt.
A. Veteranen- en Seniorenkampioenschap
Het Veteranenkampioenschap en het Seniorenkampioenschap worden gespeeld in één
groep. De winnaar van deze gecombineerde groep is Seniorenkampioen van Nederland. De
hoogst eindigende deelnemer, die op 31 december 2022 de leeftijd van 65 jaar heeft of zou
hebben bereikt, is Veteranenkampioen van Nederland. Voor de Veteranenkampioen is een
bedrag van € 450,- beschikbaar als bijdrage in de kosten van deelneming aan het
wereldkampioenschap voor veteranen dat in Europa wordt gehouden. Mocht de
Veteranenkampioen niet aan dit wereldkampioenschap deelnemen dan wordt de bijdrage
onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan achtereenvolgens de nummers twee en drie
van het Veteranenkampioenschap.
Voor het gecombineerde Senioren/Veteranenkampioenschap gelden de volgende regels:
1. de deelnemers moeten lid zijn van de KNSB
2. de deelnemende senioren moeten op 31 december van het jaar waarin het toernooi
wordt gehouden de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (i.c. geboren vóór of op 31
december 1972)
3. veteraan is hij/zij die op 31 december van het jaar waarin het toernooi wordt
gehouden de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. (i.c. geboren vóór of op 31 december
1957).
4. de deelnemers moeten op de laatst gepubliceerde ratinglijst van de KNSB een rating
hebben van ten minste 1900
5. het aantal deelnemers bedraagt ten hoogste 40

6. er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem
7. de eerste ronde wordt gespeeld op zaterdag 16 juli 2022; de laatste ronde wordt
gespeeld op vrijdag 22 juli 2022.
8. er wordt ook op zondag gespeeld
Mocht U niet willen deelnemen aan dit zevenrondig toernooi dan kunt U zich ook aanmelden
voor het vijfrondig toernooi dat op maandag 18 juli 2022 begint.
SENIOREN SCHAAKTOERNOOI

B. Overige groepen (groepen 1 en volgende)
Voor de overige deelnemers aan het Seniorentoernooi wordt het toernooi gespeeld volgens
de formule die ook in vorige jaren is gehanteerd.
Het toernooi wordt gespeeld van maandag 18 juli 2022 tot en met vrijdag 22 juli 2022. De
deelnemers worden bij voorkeur ingedeeld in groepen van 12 spelers. Er worden vijf (5)
ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Op elk van de vijf toernooidagen speelt men
één partij.
Omdat we streven naar een even aantal deelnemers (zowel voor het kampioenschap als
voor het toernooi) zullen vanaf 5 juli inschrijvingen alleen worden verwerkt indien dit het
aantal deelnemers even maakt. U krijgt, als oneven aanmelder, een bericht dat u op de
wachtlijst staat en u wordt op de deelnemerslijst geplaatst indien het aantal deelnemers weer
even wordt.
De indeling van de deelnemers in deze groepen geschiedt zoveel mogelijk naar
speelsterkte. Tevens zal er naar worden gestreefd leden van één en dezelfde
vereniging niet in dezelfde groep in te delen. Bij de aanmelding wordt derhalve
gevraagd uw rating en de naam van uw vereniging(en) op te geven. U kunt het KNSBnummer vinden op het adresetiket van Schaakmagazine. Het lidmaatschap van de
KNSB is voor deze deelnemers geen vereiste. De in Nederland wonende niet-leden
betalen echter een hoger inschrijfgeld.
Voor alle groepen zijn nog de volgende zaken van belang:
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 124. Bij de bepaling van de grens zal
worden uitgegaan van de volgorde van aanmelding en betaling. Voor het Veteranenen Seniorenkampioenschap zijn tenminste 20 plaatsen gereserveerd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het Veteranen/Seniorenkampioenschap en het
Seniorenschaaktoernooi via het digitale aanmeldformulier dat u op onze website
www.seniorentoernooi.nl kunt aantreffen. Ook kunt U zich schriftelijk aanmelden bij de
toernooisecretaris. In uw brief vermeldt u
Uw naam, geboortedatum, adres, KNSB relatienummer, KNSB rating en of u wilt deelnemen
aan het kampioenschap (indien uw rating groter of gelijk is aan 1990). Vermeldt ook, indien
van toepassing, van welke vereniging u lid bent.
betaalrekening NL22 INGB 0006 7984 51
ten name van Stichting Seniorenschaaktoernooi te Oosterbeek.
(IBAN: NL22 INGB 0006 7984 51 BIC: INGBNL2A)
Het inschrijfgeld is ongewijzigd en bedraagt € 50. IM/GM zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.
Voor niet-leden die in Nederland wonen bedraagt het inschrijfgeld € 57,50.
Voor alle groepen geldt dat de ronden om 12.30 uur beginnen, met uitzondering van de
laatste ronde op vrijdag. Deze ronde begint om 10.30 uur.

Het speeltempo voor alle groepen bedraagt 90 minuten voor 40 zetten vermeerderd met 30
minuten voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf zet 1.
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na het einde van de laatste ronde plaats hebben.
Vermoedelijk zal dit rond 16.45 uur zijn.
Bevestiging van de aanmelding
De deelnemers aan het Veteranen/Seniorenkampioenschap ontvangen tijdig een bevestiging
van hun deelname aan het toernooi.
Voor de deelnemers aan de overige groepen geldt dat geen bevestiging van de aanmelding
wordt gezonden. Op onze website zal tijdig een toernooiboekje worden gepubliceerd. In het
geval dat u onverhoopt geen toegang tot internet heeft zal de toernooicommissie u het
toernooiboekje toezenden. Wij verzoeken u om op het aanmeldformulier aan te geven of u
toegang tot internet heeft.
Zo snel mogelijk zal op de website van het toernooi een voorlopige deelnemerslijst worden
gepubliceerd. Als U op de voorlopige deelnemerslijst staat vermeld geldt dit als een
bevestiging van uw deelname aan het toernooi.
Wegens vakantie zal er in de laatste 3 weken van maart geen update van deelnemers zijn.
Vanaf 1 april zal zo mogelijk dagelijks een update plaatsvinden.
Degenen, die zich hebben aangemeld nadat de grens van het maximum aantal deelnemers
is bereikt, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht dat de aanmelding vooralsnog niet kan
worden gehonoreerd. Deze spelers worden op de wachtlijst geplaatst. Het reeds gestorte
inschrijfgeld wordt uiteraard zo spoedig mogelijk teruggestort.
Tevens verzoeken wij u om, voor zover dit nu reeds mogelijk is, het telefoonnummer op te
geven waaronder u tijdens het toernooi bereikbaar bent. Het kan voor ons van belang zijn
om deelnemers te waarschuwen voor het geval zij een bye hebben of voor het geval dat een
partij wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden gespeeld.
Op de website staan een aantal mogelijkheden vermeld waar men zou kunnen overnachten.
Het toernooi heeft geen arrangement met deze hotels afgesproken. Het staat de deelnemers
vrij om ook elders te informeren en/of te boeken.
Wij willen de deelnemers uitdrukkelijk verzoeken het aanmeldingsformulier in te zenden en
er niet op te vertrouwen dat de enkele betaling van het inschrijfgeld of een eerder aan ons
gezonden email als opgave kan dienen. Indien de naam en het adres van de betaling
afwijken van de naam van de deelnemer wordt U verzocht tevens de naam van de
deelnemer bij uw betaling te vermelden.
Aanmelden via het webformulier op de website heeft onze voorkeur (indien actueel).
De informatie kan worden nagelezen op de website van het toernooi
(http://www.seniorentoernooi.nl).
Inlichtingen kunt u ook telefonisch krijgen bij
N. Bosman (06 483 776 01) en Ap Lammers (06 53394768).
Wij hopen de deelnemers aan het Veteranenkampioenschap en het Seniorenkampioenschap op 16 juli 2022 en de deelnemers aan alle overige groepen op 18 juli 2022
te mogen verwelkomen.
Namens het organisatiecomité,
N. Bosman

e
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Ondergetekende,

Naam

Adres

Postcode en Plaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

KNSB-nummer

Elo-rating
Voor ratinghouders met een
rating ≥ 1900

Wel / Niet geïnteresseerd om deel te nemen aan
het Veteranen/Seniorenkampioenschap 2022

Naam van de vereniging
Telefoonnummer waar U
tijdens het toernooi
bereikbaar bent
Email adres

geeft zich op voor het Seniorentoernooi dat van 16 juli c.q. 18 juli tot en met 22 juli 2022
wordt gehouden in Cultureel Centrum Theothorne in Dieren. Tevens verklaart zij/hij het
inschrijfgeld van € 50 voor KNSB-leden en € 57,50 voor in Nederland wonende niet-leden
over te maken op:
girorekening
NL22 INGB 0006 7984 51
ten name van
Stichting Seniorenschaaktoernooi te Oosterbeek.
(IBAN: NL22 INGB 0006 7984 51
BIC: INGBNL2A)
NB: Ik heb wel / geen toegang tot Internet. (svp doorhalen wat niet van toepassing is).

