Rijsttafel
Op zaterdagavond 14 mei tussen ronde 3 en ronde 4 is het mogelijk om in de Hoeksteen samen met andere schakers een Chinese rijsttafel te nuttigen. De kosten voor de
maaltijd inclusief een consumptiebon voor een drankje bedragen €20 per persoon. U
kunt zich tijdens het toernooi, in de Hoeksteen, aanmelden voor de rijsttafel tot zaterdag 14 mei 12:00. Het minimum aantal deelnemers is 15.

Inlichtingen
Dannie Beijk
Leo van IJzendoorn
of d.m.v. een e-mail naar:

tel: 040 - 2480087 of 06 - 22949968
tel: 040 - 2427836 of 06 - 50829009
wlcweekendtoernooi@gmail.com

Speellocatie
Buurt- en activiteitencentrum “De Hoeksteen”
Gerretsonlaan 1a, 5624 JL Eindhoven, 040-2372448
De Hoeksteen is bereikbaar vanaf NS station Eindhoven met buslijn 9 (richting Best):
halte Oude Bossche baan en met de stadsbussen 405 en 406: halte Gerretsonlaan.
In de Hoeksteen zijn koffie, thee, dranken, broodjes ham/kaas, soep, tosti’s en diverse
snacks verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. Meegenomen etenswaren en drank mogen
niet in de Hoeksteen genuttigd worden.

Het 12e WLC weekendtoernooi
wordt mede mogelijk gemaakt door
buurt- en activiteitencentrum

12e WLC
WEEKENDTOERNOOI
tevens

Persoonlijk
Kampioenschap
NBSB
Eindhoven
13 - 14 - 15 mei 2022

DE HOEKSTEEN
ook voor bedrijfsvergaderingen en koffietafels
Gerretsonlaan 1a
5624 JL Eindhoven
voor reserveringen
tel: 06-19955050
http://dehoeksteeneindhoven.nl

woensel licht

combinatie

Op 13, 14 en 15 mei 2022 organiseert schaakvereniging
Woensel Lichttoren Combinatie (WLC) in Eindhoven het

12e WLC - weekendtoernooi
dit toernooi geldt tevens als het:

Persoonlijk Kampioenschap van de NBSB
voor 2022
Toernooivorm
• 6 ronden volgens het Zwitsers systeem.
• Indeling op rating
• speeltempo: 90 minuten met een increment van 30 seconden per zet vanaf de eerste zet voor de hele partij
• Het is mogelijk om aan één van de eerste 4 ronden niet mee te doen mits dit voor
aanvang van het toernooi kenbaar wordt gemaakt. In dat geval wordt voor de desbetreffende ronde een half punt toegewezen.
• Alle uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB
• De uitslagen van groep A worden tevens doorgegeven aan de wereldschaakbond
FIDE.

Er wordt gespeeld in twee groepen:
• Groep A is toegankelijk voor spelers met een KNSB rating > 1700
• Groep B is toegankelijk voor spelers met een KNSB rating < 1800
De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om spelers in voorkomende gevallen in een andere groep in te delen.

zaterdag 14 mei:

zondag 15 mei:

Groep A

Groep B

1e prijs: € 700,-2e prijs: € 350,-3e prijs: € 150,--

1e prijs: € 150,-2e prijs: € 100,-3e prijs: € 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 lager dan 1900
KNSB rating van 1900 tot 2000

KNSB rating lager dan 1500
KNSB rating van 1500 tot 1600

Bij gelijk eindigen worden bovenstaande prijzen gedeeld. Per persoon kan slechts één
prijs worden gewonnen.

Persoonlijk kampioenschap van de NBSB
Het algemeen persoonlijk kampioenschap van de NBSB wordt toegekend aan het
hoogst geëindigde lid van de NBSB in groep A.
Het persoonlijk kampioenschap van de NBSB voor dames wordt toekend aan de
hoogst geëindigde dame in groep A die lid is van de NBSB
Het algemeen persoonlijk kampioenschap wordt alleen toegekend bij een minimum van
4 deelnemers in groep A die lid zijn van de NBSB. Het kampioenschap voor dames
wordt alleen toegekend bij een minimum van 4 deelnemende dames in groep A die lid
zijn van de NBSB.
Extra prijzen voor het PK van de NBSB
De winnaar van het algemeen PK van de NBSB: € 500,-- De winnaar van het PK van de
NBSB voor dames: € 250,-- De prijzen voor het PK van de NBSB worden uitgekeerd
bovenop de reguliere toernooiprijzen. Bij minder dan 70 deelnemers worden alle prijzen naar rato verlaagd. Het maximale aantal deelnemers is 100.

Inschrijving en kosten

Speelschema
vrijdag 13 mei:

Prijzen WLC weekendtoernooi

18:00 - 19:00
19:30 - 23:30
08:30 - 08:50
09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
19:30 - 23:30
09:00 - 13:00
13:30 - 17:30
17:45

inschrijving
1e ronde
aanmelding voor mensen met bye in ronde 1
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
prijsuitreiking

U kunt zich inschrijven met behulp van het inschrijfformulier op de website van het
toernooi: https://www.svwlc.nl Het inschrijfgeld bedraagt € 30,-- bij betaling via uw
bankrekening:
• Inschrijfgeld overmaken op ING bank IBAN code: NL89 INGB 0004 0074 28
ten name van: SCHAAKVERENIGING WLC EINDHOVEN o.v.v. uw naam en
e-mail adres; u ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst
• Indien het toernooi moet worden afgelast ontvangt u het inschrijfgeld retour
Het inschrijfgeld kan ook aan de speelzaal worden betaald (vóór aanvang van de eerste
ronde) en bedraagt dan € 35,-- contant.
Grootmeesters zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

