
 Clubavonden SV Dr. Max Euwe 

 Training 

Elke dinsdag vindt er een training plaats tussen 19:40 en 20:00 (of iets langer). Ieder mag elke week besluiten wel of 

niet bij de training aanwezig te zijn. Niemand hoeft zich hiervoor op te geven. 

Elke week zal een clublid hierbij het woord nemen om iets (boeiends?) te vertellen. 

 Interne competitie 

Elke clubavond wordt er een partij gespeeld voor de interne competitie, (behalve de uitzonderingsdagen, zie het rooster, 

en in de zomervakantie). De clubavond is op dinsdag en de partijen beginnen om 20:00. 

Het competitiejaar is opgedeeld in drie ronden. Het aantal partijen per ronde hangt af van de jaarindeling. Per ronde zal 

meestal negen of tien partijen worden gespeeld 

De bedenktijd is normaal gesproken anderhalf uur per persoon. In overleg met de tegenstander kan er voor meer of 

minder tijd gekozen worden. Het komt geregeld voor dat er is afgesproken om een uur bedenktijd per persoon te nemen. 

De prijsuitreiking van de eerste en tweede ronde vinden plaats op de eerste clubavond na de laatste partij van de 

betreffende ronde. De prijsuitreiking van ronde drie vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering. 

De winnaars van elke ronde spelen een play-off tijdens de laatste drie clubavonden vóór de voorjaarsvergadering. Als er 

maar twee verschillende winaars zijn, betreft het een tweekamp en als er maar één winnaar is, is deze per direct 

clubkampioen en hoeft er geen play-off gespeeld te worden. 

Voor de indeling van de play-off wordt op de laatste clubavond vóór het begin van de play-off geloot. 

De winnaar mag zich “Clubkampioen van betreffend seizoen” noemen. 

 Snelschaak Grand Prix 

Drie keer per jaar wordt er gespeeld voor de snelschaak GP. 

Voor de snelschaakcompetitie speelt iedereen tegen iedereen, tenzij er meer dan veertien spelers meedoen. Dan wordt er 

gespeeld volgens het Zwitsers Systeem. De bedenktijd bedraagt 5 minuten per persoon per partij. Naar eindstand 

worden punten toegekend: nummers 1t/m 6 krijgen resp. 10, 8, 6, 4, 2, 1 punten. Alle anderen krijgen er geen. De 

punten van de drie dagen bij elkaar opgeteld maakt de eindstand. 

Omdat niet iedereen snelschaken leuk vindt, kan men ervoor kiezen een lange partij te spelen. Deze partij telt mee voor 

de interne competitie. De spelers die snelschaken krijgen punten voor aanwezigheid voor de interne competitie. 

De prijsuitreiking van de Snelschaak Grand Prix vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering. 

 Bekercompetitie 

De bekercompetitie is een afvalcompetitie en loopt als een rode draad door het hele seizoen. Iedereen die mee wil doen 

dient zich vóór de deadline (bekend op het rooster) in te schrijven. 

De spelers dienen te loten voor kleurverdeling vlak voor aanvang van de partij. Indien een partij in remise eindigt, 

worden er snelschaakpartijen gespeeld tot er een beslissing is gevallen. Bij de eerste snelschaakpartij is de kleur 

verwisseld t.o.v. de normale bekerpartij en de kleur wisselt vervolgens bij elke volgende snelschaakpartij. 

De winnaar mag zich “Bekerkampioen van betreffend seizoen” noemen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de 

voorjaarsvergadering. 

De bedenktijd is afhankelijk van de KNSB-rating van beide spelers (die bij aanvang van het seizoen berekend zijn), 

zoals in de volgende tabel weergegeven: 

 

Ratingverschil Bedenktijd lang Bedenktijd snel 

0 tot 149 01:30 - 01:30 00:05 - 00:05 

150 tot 299 01:45 - 01:15 00:06 - 00:04 

300 tot 449 02:00 - 01:00 00:07 - 00:03 

450 tot 599 02:15 - 00:45 00:08 - 00:02 

600 tot 749 02:30 - 00:30 00:08.30 - 00:01.30 

750 tot 899 02:45 - 00:15 00:08.30 - 00:01.30 

meer dan 900 02:55 - 00:05 00:08.30 - 00:01.30 



 Rapidcompetitie 

De laatste drie normale clubavonden, vóór de voorjaarsvergadering, wordt de rapidcompetitie gespeeld. Dit is 

tegelijkertijd met de play-off van de interne competitie. 

Hier speelt ieder drie partijen op een avond, met 20 minuten bedenktijd per persoon. De indeling gebeurt met het 

Zwitserse systeem en de winnaar is degene die na de negen partijen de meeste punten heeft behaald. 

De winnaar mag zich “Rapidkampioen van betreffend seizoen” noemen. 

 Open avonden 

Een paar keer per jaar wordt een open avond georganiseerd. Een open avond wordt met een ongebruikelijke activiteit 

ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld zijn: `kamerschaak' (waarbij twee groepen een partij tegen elkaar spelen), een doorgeef, 

of opdrachtschaaktoernooi, etc. 

 Snelschaakkampioenschap 

In het begin van het kalenderjaar wordt op één avond het snelschaakkampioenschap van de club gespeeld. (Dit 

kampioenschap heeft niets te maken met de snelschaak GP.) Als er veertien of minder spelers zijn, zal er een halve 

competitie worden gespeeld. Met meer dan veertien spelers wordt het Zwitserse systeem toegepast (en 11 partijen 

gespeeld). De winnaar van dit snelschaakkampioenschap mag zich “Snelschaakkampioen van betreffend seizoen” 

noemen. 

 Zomercompetitie 

Tijdens de clubavonden in de zomervakantie, wordt er gespeeld voor de zomercompetitie. Per avond speelt men drie 

partijen: om 20:00, 20:40 en 21:20 starten de partijen. Het speeltempo is dus 20 min pppp. De speler met het hoogste 

winstpercentage wint de zomercompetitie, mits deze een minimum van de helft van het aantal partijen heeft gespeeld.  

 Chess 960 

Chess 960 is een 'nieuwe' vorm van schaken, waarbij de bekende spelregels worden toegepast met één aanpassing: De 

beginstelling is anders. Met een willekeurige beslisser wordt ter plekke bepaald wat de beginstelling van de partij zal 

zijn. 

Elk voorjaar wordt op onze clubavond het Enschedese Chess 960 kampioenschap gehouden. In dit toernooi speelt men 

7 partijen met een bedenktijd van 10 minuten per persoon per partij. De indeling wordt Zwitsers bepaald. De winnaar is 

de persoon met de meeste punten, daarna wordt besloten op onderlinge wedstrijd en vervolgens op weerstandspunten. 

De winnaar van dit toernooi mag zich de Enschedese kampioen Chess 960 noemen. 

 


