NK-Schoolschaken groepen 345, nieuwsbrief 2, 14 juni 2019
Beste jongens en meisjes, bijna is het zover: het

NK 345!

Op zaterdag 22 juni 2019 vinden, onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond (KNSB), de Nederlandse Kampioenschappen
Schaken voor teams uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) plaats. Er doen
26 scholenteams mee, met in totaal ca. 273 kinderen.
Niemand minder dan Anish Giri zal zaterdag 22 juni het NK345 schaken
voor schoolteams basisonderwijs 2019 in Utrecht openen. Dat niet alleen: hij
gaat ook een kloksimultaan van 5 minuten / 5 deelnemers verzorgen! Er mag
dus tegen een grootmeester geschaakt worden!!!
Omdat het niet mogelijk is om tegen alle 272 deelnemers te schaken, willen
we aan elke school zelf vragen één speler daarvoor aan te wijzen of loten die
het tegen Anish gaat opnemen. De 4 scholen die als eerste hun speler
opgeven hebben geluk: zij mogen nog een speler opgeven, zodat we aan 30
spelers komen.
De kloksimultaan vindt tussen de speelronden 1, 2 en 3 plaats, zie het
schema en vindt plaats in de aula op de begane grond. Alleen spelers die
door het team bij de inschrijving zijn aangemeld, kunnen meespelen. De
spelers die het eerste klaar zijn, kunnen als eerste plaatsnemen. Je hoeft je echter niet te haasten, Anish
maakt de 6 ronden van 5 spelers af, maar zorg wel dat we de aangewezen spelers niet hoeven te gaan
zoeken! In de ronde 7 en 8 spelen de Magnustieners die heel de dag meehelpen met het toernooi.
Eric van Breugel van de KNSB begeleidt deze simultaans.

10.00 - 10.30 uur

ontvangst teams

Programma Anish

10.45 – 11.00 uur

officiële opening

Samen met de voorzitter van Mangus Leidsche Rijn

11.00 - 11.30 uur

1e ronde

11.30 uur kloksimultaan ronde 1

11.40 - 12.10 uur

2e ronde

12.05 uur kloksimultaan ronde 2 en 3

12.20 – 12.50 uur

3e ronde

12.45 uur kloksimultaan ronde 4 en 5

12.50 – 13.20

Pauze

13.10 uur kloksimultaan ronde 6, 7 en 8

13.20 – 14.10 uur

4e ronde

Hoe laat begint de dag?
Om 10.00 uur gaan de deuren van het Leidsche Rijn College open en kun je
je aanmelden in de aula. Om 10.45 begint de officiële opening door Anish
Giri en de voorzitter van Magnus Leidsche Rijn en om 11 uur begint de
eerste partij. Het tijdschema zal op de dag zelf in de speellokalen en in de
aula ophangen. Het schema staat ook op de website: http://nkschoolschaken-groepen345.nl/speelschema-nk-schoolschaken-2018-voorgroepen-345/
Om 16.30 is de dag weer voorbij. We houden ons deze dag strak aan het
speelschema. Er vindt alleen arbitrage plaats als er geen schaakmat gezet
wordt (als er niets anders over is dan alleen schaakmat zetten) of als er geen
schaaktmet gezet meer kan worden door beide kinderen. Voor wie dit lastig vindt: nog even
schaakmat oefenen dus! Het kan dus voorkomen dat 1 partijtje iets langer duurt dan 30
minuten, maar de ervaring leert dat het geen 50 minuten wordt en de volgende ronde dus op
de vastgeleged tijd weer begint.

Verslagen voorrondes
Het eerste verslag van de voorronde is binnen. We denken dat er meer verslagen van
voorrondes zijn, stuur ze gerust op, wij plaatsen ze op de website! Mail je verslag naar
contact@samenschaken.nl.

Snelschaken tegen Magnus Kampioenen
Ben je niet uitgekozen om tegen Anish Giri te schaken, geen nood: de Magnus Kampioenen
zitten ook weer klaar! Tussen 11.30 en 13.30 kun je in de aula snelschaken tegen 4 Magnus
Kampioenen van Jeugdschaakclub Magnus. Lukt het je te winnen, dan ligt er wat lekkers voor
je klaar!

Wie doen er allemaal mee?
Jullie zijn vast nieuwsgierig naar alle scholen die meedoen dit jaar. De 26 scholen zijn te
vinden op onze website: http://nk-schoolschaken-groepen345.nl/deelnemers-nkschoolschaken-2018-groepen-345/ Er doen 52 kinderen uit groep 3, 112 uit groep 4 en 108
kinderen uit groep 5 mee. De indeling per groep verschijnt ook op de website, maar is nu al
hier te vinden: https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/bo345/finale
Woensdag 19 juni wordt de indeling bekend gemaakt. Het zou heel
zijn om wijzigingen uiterlijk dit weekend door te geven. Natuurlijk
kan je ziek worden op het laatste moment, maar als je opgegeven
bent, dan verwachten we je natuurlijk!
Het leuk (en handig) als we jullie school goed herkennen! Trek 22
juni daarom allemaal je schoolshirt aan.

Lunchpakketten al besteld? Denk er aan om dit uiterlijk 17 juni
via je teamleider te doen!

Schoolreporters
Er hebben zich nog maar weinig schoolreporters aangemeld. Jullie school neemt toch ook
reporters mee? Ze kunnen zich aanmelden bij contact@samenschaken.nl. Schoolreporters
krijgen van de organisatie een lunchpakket!

Oproep
We zoeken nog een aantal tafelleiders en assistent-tafelleiders voor deze dag! Heb je
ervaring als tafelleider en voldoende schaakkennis in huis? Of wil je assisteren bij een ervaren
tafelleider? Meld je dan aan bij anita@magnusleidscherijn.nl.
Het belooft een prachtige schaakdag te worden. Niet te warm, niet te
koud. Rondom het Leidsche Rijn College kan je lekker buiten zitten op
de bankjes of in het gras. Er staan tafeltennistafels. Neem dus gerust je
voetbal mee, of een bal voor op de tafeltennistafel. Zodat je tussen de
partijtjes lekker kan spelen met je teamgenootjes. Aan 1 kant ligt de
school aan de busbaan. Zorg dus wel dat je op de schoolpleinen blijft!

Alle praktische informatie over het toernooi staat op de toernooiwebsite
Op de website http://nk-schoolschaken-groepen345.nl/ kun je nog veel meer informatie over
het toernooi vinden.

Route naar het Leidsche Rijn College in Utrecht
De speellocatie is het Leidsche Rijn College aan de Maartvlinder 1 te Utrecht, maar
hoe kom je daar?
Met de auto
Komt je vanaf de A12, de A27, de A28 of de A2, de makkelijkste route is om op de
ring West (A2) afslag 8 te nemen.
Kom je vanuit Amsterdam, ga dan na de afrit naar links (richting Langerak/Hoge
Weide). Ga vervolgens bij het derde kruispunt met stoplichten (voor de tunnel) naar
links, dit is de Laurierweg. Nadat je het fietspad met populieren gekruist hebt, ga je naar
rechts (je steekt de busbaan over) de Maartvlinder op en parkeer je links op het
parkeerterrein bij de school.
Kom je vanuit het zuiden de ring West op, ga dan na afrit 8 naar links (snelweg over) en
gelijk weer naar rechts (je rijdt nu parallel aan de snelweg richting Langerak/Hogeweide). Ga
vervolgens bij het derde kruispunt met stoplichten (voor de tunnel) naar links, dit is de
Laurierweg. Nadat je het fietspad met populieren gekruist hebt, ga je naar rechts (je steekt de
busbaan over) de Maartvlinder op en parkeer je links op het parkeerterrein bij de school.
Met het Openbaar Vervoer
Vanaf station Utrecht Centraal Station vertrekt om de 12 minuten bus 28. Deze stopt direct
bij het Leidsche Rijn College (halte busbaan Parkwijk/Maartvlinder). Vanaf station Leidsche
Rijn Centrum is het ongeveer tien minuten lopen. Kom je vanaf school met een eigen bus,
laat het Anita dan even weten in verband met parkeren: anita@magnusleidscherijn.nl.

Met de fiets
Kom je met de fiets, bepaal dan je eigen route 😊. Het fietspad van de Rijnkennemerlaan
komt langs het Leidsche Rijn College.

Simon de Schaker
Wanneer je vorig jaar op het NK345 aanwezig was, weet je dat er een leesboek is geschreven
over een jongen die schaakt en allerlei avonturen beleeft. Dit jaar is er weer een nieuw boek
en de schrijver Joyce van der Meiden is een gedeelte van de dag aanwezig. Je kunt haar in de
aula ontmoeten een uur voor tot een uur na de pauze. Ze vindt het leuk om over haar boek
te vertellen en signeert graag je gekochte boek. Een aantal boeken worden als prijs
uitgedeeld!

Jeugdboek Simon de Schaker – Oma’s schat:
Spannend en avontuurlijk tweede deel
‘In het avontuur van Simon proef je de magie van het eeuwenoude schaakspel. Volg Simons
inspirerende voorbeeld: ga elke uitdaging aan en zorg ervoor dat je dromen uitkomen’. Aldus
grootmeester Judit Polgar, de beste vrouwelijke schaker ooit, over Simon de Schaker – Oma’s schat
(9+), een uitgave van FC Klap en vanaf 23 mei te koop.
Dit lekker dikke leesboek is het tweede deel uit een avontuurlijke en spannende reeks van schrijfster
Joyce van der Meijden. Simon de Schaker – Oma’s schat borduurt voort op deel 1, Akelige Arnold,
maar laat zich ook uitstekend zonder voorkennis lezen. De Simon de Schakerserie zet op een speelse
en grappige manier de schaaksport op de kaart. Maar ook voor wie niets met schaken heeft, is deze
reeks avontuurlijke en grappige jeugdboeken een feest om te lezen. Net als van het eerste deel gaat
ook nu weer een deel van de opbrengst naar de Schaakbond, waar het ten goede komt aan het
schoolschaken.

