PROGRAMMA

De Stichting tot Bevordering van de Schaaksport in Dordrecht bestaat
uit:
Adri Timmermans, Jan Willem Versloot
Johan van de Griend en Simon van der Beek
M.m.v. Evert Bos, Simone van de Kraan, Kylian Van Vaalen, Paul Wilhelm,
Wim Harms, John Janssen, Henk Timmermans, Betsie de Heer, Anton van
Bokhoven, Arend van Grootheest, Gerard Braat, Sjoerd Kelder, Mari Pulles,
Ruud van der Beek, Thijs van Hoek, Anton de Martelaere, André Karbaat,
Peter van der Laars, Ton Slagboom, Hans den Boer, Otto van Haren, Arie
van Heeren, Gerben v.d. Weert, Jan Molema e.a.
Wedstrijdleiding:
Hoofdarbiter: Henk Greevenbosch
Arbiters: Paul van Rooijen, Tom van Beekum
Hoofdsponsor:
Da Vinci College Dordrecht
Met medewerking van:
•
•
•
•
•
•

Bouter BV
Gemeente Dordrecht
Springer Science and Business Media
Hannover Consultancy BV
Leerpark Dordrecht
Secure Logistics bv
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Voorwoord
De Coöperatie Leerpark, bestaande uit de gemeente Dordrecht en het Da
Vinci College, heten alle 200 schakers uit binnen-en buitenland van harte
welkom bij de “Leerpark Dordrecht snelschaakmarathon”. We zijn er trots op
dat een zo hoog aangeschreven kampioenschap verbonden is met Leerpark
Dordrecht. Een plek waar alles spraakmakend en toonaangevend bij elkaar
komt. Wonen, werken, leren en voor nu dus ook schaken.
Vanaf deze plaats willen wij de Stichting tot bevordering van de Schaaksport
in Dordrecht complimenteren. Na 5 jaar verstoken te zijn geweest van dit
kampioenschap is het hen weer gelukt dit fantastische evenement te laten
plaatsvinden.
Het niveau van het deelnemersveld is bijzonder hoog. Het zal dan ook een
spannende strijd worden. Na 17 ronden zal op 24 april 2010 om 18.30 uur
bekend zijn wie de winnaar is van dit open Nederlands kampioenschap
snelschaken.
Wij wensen alle schakers heel veel succes toe!
Rein Meester
Voorzitter Coöperatie Leerpark
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Vroegere winnaars
1996,2002

1997

1998, 2000

Jeroen
Piket

Kiril
Georgiev

Loek van
Wely

1999

2001

2003

Joel
Lautier

Ivan
Sokolov

2005

2006

Rafael
Vaganian

2004

Alexey
Dreev

Vladimir
Baklan

Sergey
Tiviakov
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Prijzenfonds
De prijzen worden als volgt verdeeld:
e
e
1 prijs
€ 1.750
6 prijs
€ 400
e
- 1.250
7e prijs
- 300
2 prijs
e
e
3 prijs
- 1.000
8 prijs
- 200
e
e
- 750
9 prijs
- 100
4 prijs
e
e
5 prijs
- 500 10 prijs
- 50
Bij gelijk eindigen zullen geldprijzen worden gedeeld.
Ratingprijzen
Voor de ratingprijzen worden de deelnemers op basis van hun Elo-rating
verdeeld in acht even grote groepen. Voor de groepen 2 t/m 8 is er voor de
drie spelers die in hun ratinggroep de grootste Elo-winst boeken een prijs
beschikbaar van resp. € 75, € 50 en € 25.
De indeling in ratinggroepen heeft verder geen invloed op de indeling van de
rondes
Artistieke prijs
De toernooi-winnaar ontvangt een kunstwerk van de kunstenares Pia Sprong.
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Toernooivorm
Er wordt gespeeld volgens Zwitsers Systeem op rating.
Alle deelnemers spelen 17 ronden, waarbij in elke ronde de tegenstanders
twee maal tegen elkaar spelen: eenmaal met wit en eenmaal met zwart. De
kleurverdeling van de eerste partij wordt steeds aangegeven. Als resultaat
wordt steeds de totaaluitslag doorgegeven, dus: 2-0, 11/2-1/2,
1-1, 1/2-11/2 of 0-2. Het speeltempo is 5 minuten per persoon per partij. De
spelregels liggen ter inzage in de speelzaal. Er wordt gebruik gemaakt van
digitale klokken. Hierop is te zien wiens “vlag” het eerst is gevallen. Als beide
spelers geen tijd meer over hebben op de klok (0 seconden) is het remise.
Positie van de klok
De klokken hebben een vaste plaats op de tafel en worden niet verplaatst. De
speler die in de eerste partij zwart heeft, bepaalt aan welke zijde van de tafel
hij wil zitten. Dit geldt dan voor beide partijen van die ronde.
Registratie van uitslagen
Aan elke 20 borden zijn twee tafelleiders en een computer toegevoegd.
De tafelleiders verzorgen de registratie van de uitslagen; op de
computerschermen is allerlei relevante informatie te vinden.
Er zijn vier soorten overzichten te zien:
- ranglijst
- de nieuwe indeling: wie moet waar naar toe
- de nieuwe indeling: wie spelen op deze 20 borden
- verwerkingsscherm voor de uitslagen
Indeling eerste ronde
De eerste ronde wordt op rating ingedeeld.
De indeling staat op de computerschermen - alfabetisch op naam. Vermeld
worden tevens het bordnummer waarop u in de eerste ronde speelt, de
tegenstander en de kleurverdeling van de eerste partij. De kleur wordt steeds
door loting bepaald.
Nadat de beide partijen zijn gespeeld wordt de uitslag aan de tafelleiders
doorgegeven. U kunt op het computerscherm de ingevoerde uitslag
controleren.
Indeling nieuwe ronde
Nadat alle partijen van een ronde bekend zijn en de indeling van de nieuwe
ronde is berekend, wordt die getoond op de computerschermen van de tafel
waar u die vorige ronde hebt gespeeld. Het scherm toont wederom in
alfabetische volgorde de namen, bordnummers en tegenstanders.
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Ranglijsten
De ranglijst wordt zoveel mogelijk in beeld gebracht. Er zullen ook ranglijsten
worden opgehangen in de gang buiten de speelzaal. Tevens wordt daar
steeds een tussenstand opgehangen die een beeld geeft van de strijd om de
ratingprijzen.
Timing
Zoals in elk Zwitsers toernooi is de timing van het doorgeven van de uitslagen
van groot belang voor de voortgang van het toernooi. U wordt dan ook
verzocht de uitslag direct aan de tafelleiders door te geven. De tijd tussen
twee ronden mag niet meer zijn dan 5 minuten.
In het geval dat de wedstrijdleider wordt geraadpleegd zal deze binnen 1
minuut een beslissing nemen.
Bij bepalen van de ratingprijzen wordt gebruik gemaakt van: Fide-rating
indien aanwezig, daarna KNSB-rating, of anders geschatte rating.
Wedstrijdregels
Er wordt gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, Officiële
Nederlandse vertaling, KNSB mei 2009, geldig vanaf 1 juli 2009.
Van toepassing is aanhangsel B: Regels voor snelschaak.
Uitslag
De titel ”Open Snelschaak Kampioen van Nederland” wordt bij een gelijk
aantal matchpunten
toegekend aan de speler met de meeste weerstandspunten. Als ook die gelijk
zijn, geven de SB-punten de doorslag.
Voorwaarden
De spelers hebben zich door aan het toernooi deel te nemen akkoord
verklaard met de volgende voorwaarden:
• De uitspraken van de wedstrijdleider zijn bindend
• Eventuele correcties van partijen worden op een zo vroeg mogelijk tijdstip
uitgevoerd, maar pas dan indien deze handeling de voortgang van het
toernooi niet belemmert. Dit houdt in dat een correctie in sommige
gevallen niet voor de volgende ronde kan worden doorgevoerd.
• De klokken van de witspelers worden bij de start van een nieuwe ronde in
werking gezet - ook indien de tegenstander niet aanwezig is. De
tafelleiders zien hier op toe.
Ratingcorrecties worden na 11:30 uur niet meer doorgevoerd.
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Rating winst/verlies ranglijsten
In dit toernooi hebben alle spelers een zelfde kans om een geldprijs te
verdienen. Dit is gerealiseerd via de ratingprijzen. In dit stukje wordt uitgelegd
hoe dat werkt.
Het uitgangspunt is dat de ELO-rating van een deelnemer bepaalt hoe sterk
die speler is en dat de hoeveelheid ELO-punten die een speler tijdens het
toernooi wint of verliest bepalend is voor hoe hij het toernooi speelt. Hoe
meer punten gewonnen, hoe beter hij heeft voldaan aan de verwachtingen
die bij zijn ELO horen. Daarbij maakt het niet uit of hij nu tegen sterkere
tegenstanders speelt of tegen zwakkere. Als hij tegen sterkere tegenstanders
speelt zal hij naar alle waarschijnlijkheid vaker verliezen, maar die weinige
matchpunten die hij dan haalt zijn wel veel ELO punten waard. Andersom zal
hij misschien wel veel matchpnten halen tegen zwakkere tegenstanders,
maar dat wordt dan ook op basis van de ELO wel verwacht. Hij schiet daar
dus niet zo veel ELO-punten mee op.Kortom, hoe meer ELO-punten hij wint,
des te beter heeft hij gepresteerd.
In dit toernooi worden nu alle deelnemers in 8 groepen geplaatst van, zo veel
mogelijk, gelijke omvang. De indeling is op ELO-rating.
Van elke deelnemer wordt uitgerekend hoeveel ELO-punten deze speler over
de gehele dag heeft gewonnen (en natuurlijk ook verloren) en er wordt per
groep een ranglijst van gemaakt. De persoon die nu de meeste ELO-punten
heeft gescoord, heeft in die groep het best gepresteerd en krijgt dus de
eerste ratingprijs in die groep.
Het kan dus betekenen dat iemand bijvoorbeeld 15 matchpunten scoort en
daarmee meer ELO-punten heeft behaald dan iemand anders die 16
matchpunten scoort, maar een lichter programma heeft gehad.
In elke groep zijn drie ratingprijzen beschikbaar.
Op deze manier worden er zeven maal drie prijzen bepaald voor de groepen
2 tot en met 8. In de eerste groep worden de prijzen verdeeld op
matchpunten.

Consumpties
Consumpties zijn alleen verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiemunten.
Munten à € 1 per stuk kunnen worden gekocht in de nabijheid van de
speelzaal.
Na 18.30 uur kunnen er geen consumptiemunten meer worden ingeleverd.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt een drankje geserveerd.
Het is niet toegestaan om meegebrachte etenswaren en dranken in het
Leerpark te nuttigen.
U wordt ook verzocht niet te roken in de ruimtes van het Leerpark
(rookverbod openbare gebouwen).
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Dagprogramma 24 april
Opening
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6

9.30 uur
10.05 uur
10.35 uur
11.05 uur
11.35 uur
12.00 uur
12.25 uur

Lunchpauze

12.45 – 13.20 uur

Ronde 7
Ronde 8
Ronde 9
Ronde 10
Pauze
Ronde 11
Ronde 12
Ronde 13
Ronde 14

13.20 uur
13.45 uur
14.10 uur
14.35 uur
14.55 – 15.15 uur
15.15 uur
15.40 uur
16.05 uur
16.30 uur

Pauze

16.50 – 17.10 uur

Ronde 15
Ronde 16
Ronde 17

17.10 uur
17.35 uur
18.00 uur

Prijsuitreiking

18.30 uur

• Prijzen 1 t/m 10 en extra-prijs: op het podium
• Ratingprijzen: bij de uitslagtafels
Aansluitend: Uitdelen ranglijsten & persoonlijke scores
Bus naar station:

19.10 uur
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Comité van Aanbeveling
De organisatie heeft zich verzekerd van de morele steun van het volgende
indrukwekkende comité van aanbeveling:
A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht
H. Böhm, schaker, presentator, free-lance publicist en multimediale
begeleider
J. Flach, Oud-voorzitter van Schaakclub Dordrecht
E. Schuijer, voorzitter KNSB
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