
REGLEMENT  12E  WLC WEEKENDTOERNOOI 
 
 
Artikel 1 Toernooiorganisatie 
 

1. De schaakvereniging WLC organiseert het 12e WLC Weekendtoernooi. 
2. De speellocatie is de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1a, 5624 JL, Eindhoven. 
3. De toernooiorganisatie heeft een mobiel nummer in gebruik waarop 

belangrijke incidenten gemeld kunnen worden: 06 – 229 499 68. 
 
Artikel 2 Reglementen 
 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de Regels voor het Schaakspel 
van de FIDE, met als representatieve Nederlandse versie de vertaling 
uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niet 
anders is bepaald. 

2. Er worden 6 ronden Zwitsers gespeeld. 
3. De indeling geschiedt volgens het reglement Zwitsers op rating. Er wordt 

gebruik gemaakt van het indelingsprogramma Swiss Master. 
 
Artikel 3 Speeltempo 
 

1. Het speeltempo bedraagt 90 minuten met een increment van 30 seconden 
per zet vanaf de eerste zet voor de hele partij. 

 
  



Artikel 4 Speeltijden 
 

1. Vrijdag 13 mei 2022: 18.00 – 19.00  inschrijving,               
     19.30 – 23.30  1e ronde 
Zaterdag 14 mei 2022:  08.30 – 08.50   
      aanmelding voor mensen met bye in 1e ronde,   
     09.00 – 13.00  2e ronde 
      14.00 – 18.00  3e ronde 
      19.30 – 23.30  4e ronde 
Zondag 15 mei 2022: 09.00 – 13.00  5e ronde 
      13.30 – 17.30  6e ronde 
      17.45      prijsuitreiking 

2. Er wordt gespeeld in 2 groepen: 
a) De A-groep is toegankelijk voor iedere speler met een KNSB-

rating>1700. 
b) De B-groep is toegankelijk voor iedere speler met een KNSB-

rating<1800. 
c) De speler die bij het voorgaande WLC Weekendtoernooi de B-groep 

heeft gewonnen is gerechtigd om in de A-groep te spelen. 
d) De toernooiorganisatie heeft het recht om spelers in voorkomende 

gevallen in een andere groep in te delen. 
e) Als rating wordt gehanteerd de KNSB-rating volgens de laatst 

verschenen ratinglijst (1 mei 2022). 
3. Ingeschreven spelers dienen zich uiterlijk 13 mei 2022 om 19.00 uur bij 

de organisatie te hebben gemeld (uitgezonderd de spelers met een bye in 
de eerste ronde). 

4. Indien een speler om welke reden dan ook niet op tijd voor de aanmelding 
kan zijn dient hij de toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te stellen 
door te bellen naar het in artikel 1, lid 3 genoemde telefoonnummer; voor 
19.00 uur op vrijdag 13 mei 2022, of in het geval een speler in de 1e ronde 
een bye heeft gehad, voor 08.50 uur op zaterdag 14 mei 2022. 

5. Indien een speler om welke reden dan ook tijdens een ronde waarvoor hij 
gepaard werd, niet in staat is om te spelen, dient hij zo snel mogelijk de 
toernooiorganisatie hiervan op de hoogte te (laten) stellen, door te bellen 
naar het in artikel 1, lid 3 genoemde telefoonnummer. 

6. Een speler die meer dan 30 minuten later dan het vastgestelde 
aanvangstijdstip aan het bord verschijnt, verliest zijn partij. 

7. Indien 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip van een ronde 2 of 
meer spelers geen tegenstander hebben dan kan er besloten worden om 
alsnog spelers tegen elkaar te laten spelen als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 
a) Beide spelers kiezen vrijwillig om WEL te spelen 
b) Beide spelers hebben in de ranglijst voor aanvang van de ronde een 

puntentotaal wat niet meer dan 1 punt van elkaar verschilt. 
De partij wordt dan gespeeld met een speeltempo van 75 minuten met een 
increment van 30 seconden per zet vanaf de 1e zet. 
De uitslag van de partij geldt als uitslag voor de betreffende ronde. 

8. Op zaterdag en zondag zal er minimaal 15 minuten zitten tussen de afloop 
van de laatste partij en het begin van de volgende ronde.  



Artikel 5 Inschrijfgeld en prijzengeld 
 

1. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,= bij betaling via de bankrekening. Bij 
betaling aan de speelzaal bedraagt het inschrijfgeld € 35,=. 

2. Prijzengeld: 
    Groep A  Groep B 
1e prijs: € 700,=  € 150,= 
2e prijs: € 350,=  € 100,= 
3e prijs: € 150,=  €   75,= 
Daarnaast zijn er 2 ratingprijzen van € 75,= in groep A en 2 ratingprijzen 
van € 50,= in groep B voor de meest behaalde wedstrijdpunten in de 
categorieën: 
Groep A     Groep B 
KNSB-rating < 1900   KNSB-rating < 1500 
1900<KNSB-rating<2000  1500<KNSB-rating<1600 
Bij gelijk eindigen op punten worden bovenstaande prijzen gedeeld. Per 
persoon kan slechts één prijs worden gewonnen. 

3. Extra geldprijzen voor het PK van de NBSB: 
De winnaar van het PK van de NBSB: € 500,= 
De winnaar van het PK van de NBSB bij de dames: € 250,=. 
De prijzen voor het PK van de NBSB worden uitgekeerd bovenop de 
reguliere toernooiprijzen. 
Indien er meer deelnemers met eenzelfde puntenaantal op de 1e plaats 
eindigen, wordt het prijzengeld gedeeld. 
Het prijzengeld voor het PK van de NBSB bij de dames wordt alleen 
toegekend bij een minimum aantal van 4 deelnemende dames in groep A 
die lid zijn van de NBSB 

4. Bij minder dan 70 deelnemers worden alle prijzen naar rato verlaagd. 
5. Als door het delen van prijzen per persoon een bedrag resteert kleiner dan 
€ 5,= dan wordt dit bedrag door de toernooiorganisatie niet uitbetaald. 

 
Artikel 6 Titels 
 

1. Het persoonlijk kampioenschap van de NBSB wordt gewonnen door de 
hoogst geëindigde deelnemer in groep A die voor aanvang van het toernooi 
lid is van de NBSB. Als peildatum wordt 1 mei 2022 gehanteerd. Deze 
persoon krijgt de titel “Kampioen van de NBSB 2022”. 

2. Het persoonlijk kampioenschap van de NBSB bij de dames wordt 
gewonnen door de hoogst  geëindigde dame in groep A die voor aanvang 
van het toernooi lid is van de NBSB. Als peildatum wordt 1 mei 2022 
gehanteerd. Zij krijgt de titel “Dameskampioen van de NBSB 2021”. 

3. Het persoonlijk kampioenschap bij de dames wordt alleen toegekend bij 
een minimum aantal van 4 deelnemende dames in groep A die voor 
aanvang van het toernooi lid zijn van de NBSB. 

4. Bij gelijk eindigen beslist voor de volgorde van de eindstand 
achtereenvolgens: (dit is in overleg met het NBSB bestuur afwijkend van 
het Reglement NBSB Kampioenschappen) 
a) Het hoogste aantal weerstandspunten 
b) Score volgens Sonneborn-Berger 
c) Het resultaat van de onderlinge partijen 
d) Het lot. 

 



 
 
Artikel 7 Bijzonderheden 
 

1. Notatieformulieren: 
Door de organisatie worden notatiebiljetten ter beschikking gesteld. 

2. Uitslagformulieren. 
Door de organisatie worden uitslagformulieren ter beschikking gesteld. Na 
afloop van de partij dient de uitslag van de partij op het formulier te 
worden ingevuld en het uitslagformulier door beide spelers te worden 
ondertekend, alvorens dit bij de wedstrijdleiding in te leveren. 

3. Bye. 
in de eerste tot en met de vierde ronde is het mogelijk om één bye (vrije 
ronde) op te nemen. Spelers die van deze mogelijkheid gebruik willen 
maken dienen dit vóór aanvang van het toernooi aan de organisatie 
bekend te maken. 
Bij het opnemen van een bye krijgt men als score een half punt toegekend. 

4. Speelzaal. 
Het is verboden in de speelzaal te analyseren of te snelschaken. 

5. Roken. 
Het is niet toegestaan om in het gebouw te roken. Als men wil roken is dat 
alleen mogelijk buiten, aan de voorzijde van de Hoeksteen. 

  



 
6. Spelersgebied: 

a) Onder het spelersgebied wordt verstaan: 
i. De speelzalen 
ii. De analyseruimte 
iii. De toiletten 
iv. Het bargedeelte 
v. Het parkeerterrein aan de voorzijde van de Hoeksteen. 

b) Het is verboden gedurende de partij zich buiten het spelersgebied te 
begeven zonder toestemming van een arbiter. 

c) Het is verboden gedurende de partij in het spelersgebied schaaklectuur 
of schaaksoftware te raadplegen. 

d) Het is niet toegestaan om tijdens de partij schaakbord en -stukken te 
gebruiken buiten de speelzaal. 

e) Het is verboden tijdens de partij te praten over de partij. 
f) Het is verboden een mobiele telefoon te dragen op het lichaam, in een 

jas of tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de 
speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Overtreding van deze regel wordt 
bestraft met het verlies van de partij. 

g) Het is toegestaan een mobiele telefoon mee te nemen in de speelzaal 
mits deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon 
mag: 
● In een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op 

een stoel 
● Op de speeltafel liggen 

h) Het gebruik van mobiele telefoon, laptop, tablet-pc of andere 
elektronische toestellen in het spelersgebied is uitsluitend toegestaan 
aan mensen die tot de toernooiorganisatie behoren of aan mensen die 
hier specifiek de toestemming van de arbiter voor hebben gekregen. 

8. Straffen 
a) Elke overtreding kan leiden tot een waarschuwing, dit ter beoordeling 

van de hoofdarbiter. In geval van een waarschuwing zal dit direct 
mondeling en daarna, ter bevestiging, schriftelijk aan de betrokken 
speler kenbaar worden gemaakt. 

b) Twee schriftelijke waarschuwingen zijn voldoende voor directe 
uitsluiting van het toernooi. 

 
 
Artikel 8 Arbiters 
 

1. De hoofdarbiter tijdens het toernooi is Mark Huizer. 
 
Artikel 9 Toernooireglement 
 

1. Iedere deelnemer dient zich te houden aan het toernooireglement 
2. In gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet beslist de 

wedstrijdleiding in samenspraak met de organisatie. 


