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Arnhem,  7 mei 2017 
 
 
Aan de Secretarissen van de Besturen van 
de bij de KNSB aangesloten regionale bonden 
 
 
Geachte Secretaris, 
 
Evenals vorige jaren wordt ook in 2017 onder auspiciën van de KNSB het Seniorentoernooi 
georganiseerd.  
 
Het vijfenveertigste Senioren schaaktoernooi zal plaats hebben van 15 juli c.q. 17 juli tot en 
met 21 juli 2017. Het toernooi zal worden gehouden in de zalen van het Zalencentrum 
Theothorne in Dieren. 
 
Dit toernooi omvat het Veteranen- en Seniorenkampioenschap van Nederland en het 
Seniorentoernooi.. 
Het Veteranen- en Seniorenkampioenschap wordt gehouden van zaterdag 15 juli 2017 tot en 
met vrijdag 21 juli 2017.  Speelgerechtigd zijn spelers die op 31 december 2017 de leeftijd 
van 65 respectievelijk 50 jaar hebben of zouden hebben bereikt. 
 
Het Seniorentoernooi wordt gehouden van maandag 17 juli 2017 tot en met vrijdag 21 juli 
2017. Speelgerechtigd zijn spelers die op 31 december 2017 de leeftijd van 50 jaar hebben 
of zouden hebben bereikt 
 
Het Veteranenkampioenschap en het Seniorenkampioenschap worden in één groep 
gespeeld. De winnaar van deze gecombineerde groep is Seniorenkampioen van Nederland. 
De hoogst eindigende deelnemer, die op 31 december 2017 de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, is Veteranenkampioen van Nederland. Voor de Veteranenkampioen is een bijdrage 
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 
achtereenvolgens onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan de nummers twee en drie 
van het Veteranenkampioenschap. 
 
Veteranen- en Seniorenkampioenschap 
 
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 1967). 

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 
1952). 

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. 
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6. er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
7. de eerste ronde wordt gespeeld op zaterdag 15 juli 2017; de laatste ronde wordt 

gespeeld op vrijdag 21 juli 2017. 
8. er wordt ook op zondag gespeeld. 

 
De regionale bonden hebben geen recht meer om een deelnemer naar het Veteranen-
kampioenschap af te vaardigen. Deelname staat nu open voor alle leden van de KNSB die 
vóór  31 december van het jaar waarin het toernooi wordt gehouden de leeftijd van 65 
(Veteranen) of 50 (Senioren) hebben bereikt. Wel bestaat de mogelijkheid dat regionale 
bonden hun Veteranen- en Seniorenkampioenen aanmelden die voldoen aan de eisen 
van leeftijd en rating. 
Het organisatiecomité zal het zeer op prijs stellen indien de regionale bonden van deze 
mogelijkheid gebruik zouden maken. 
 
Seniorentoernooi 
Het Seniorentoernooi staat open voor alle spelers die op 31 december 2017 de leeftijd van 
50 jaar hebben bereikt. Dit toernooi wordt gehouden van maandag 17 juli 2017 tot en met 
vrijdag 21 juli 2017. De deelnemers worden ingedeeld in groepen van 12. Er worden vijf 
ronden zwitsers gespeeld. 
 
Voor beide toernooien zijn nog de volgende zaken van belang 
 
Het inschrijfgeld voor beide toernooien bedraagt € 50.  
 
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 124. 
 
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. 
Het aanvangstijdstip van de ronden is 12.30 uur, met uitzondering van de laatste ronde die 
om 10.30 uur begint. 
 
Het organisatiecomité verzoekt u hierbij binnen uw bond zoveel mogelijk publiciteit aan dit 
toernooi te willen geven. We zouden het zeer op prijs stellen indien u ook op de website van 
uw bond aandacht aan het Seniorentoernooi zou willen schenken. 
 
De informatie kan worden nagelezen op de website van het toernooi 
(http://www.seniorentoernooi.nl). Na 15 mei 2017 zal daar een voorlopige deelnemerslijst 
worden gepubliceerd. 
 
Inlichtingen kunt u ook telefonisch krijgen bij 
B. Plomp (026-4431020), A.Marks (026-3337473),  F.G.Maas (010-4358192) en Ap 
Lammers (06 53394768). 
 
Dit jaar is er geen arrangement met een Hotel afgesproken. Op de website van het toernooi 
staan een aantal hotels genoemd waar men kan informern. 
 
Hoogachtend, 
B. Plomp
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AANMELDINGSFORMULIER  SENIORENTOERNOOI  2017 
 
Ondergetekende geeft namens de regionale bond de volgende speler op om als 
afgevaardigde van de regionale bond aan het Veteranen / Seniorenkampioenschap 2017 
deel te nemen. 
 
 

Naam speler  

Adres  

Postcode en Plaats  

Geboortedatum  

KNSB-nummer  

Elo-rating  

Lid van Vereniging  

Email adres  speler  

Regionale bond  

Naam  

Functie  

Plaats  

Datum  

 
Tevens verklaart zij/hij het inschrijfgeld van € 50  over te maken op  
 
Girorekening 67.98.451 
ten name van Stichting Seniorenschaaktoernooi te Oosterbeek. 
(IBAN  NL22INGB0006798451     BIC  INGBNL2A) 
 
 
 
 
 
 
Handtekening 
 
 
Vóór 1 juli 2017 opsturen aan: B. Plomp, Laan van Klarenbeek 37  6824JL Arnhem 
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