
 

Kwalificatietoernooi NK Jeugd ABC in Amstelveen  
zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 
Via vier kwalificatietoernooien kunnen jeugdspelers zich plaatsen voor het NJK ABC volgend jaar 
in Assen. Het plaatsingstoernooi in Amstelveen, op zaterdag 2 en zondag 3 december 2017, is het 
tweede kwalificatietoernooi van het seizoen.


Er zijn op het toernooi plaatsen te verdienen voor het NK Jeugd in de volgende categorieën:

• A jeugd (t/m 20 jaar): 3

• A meisjes (t/m 20 jaar): 1

• B jeugd (t/m 16 jaar): 3

• B meisjes (t/m 16 jaar): 1

• C meisjes (t/m 14 jaar): 3 

De NJK-kwalificatie voor de C jeugd verloopt via de regionale PJK’s


Prijzen 
Geldprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie: 80, 50 en 30 euro (onder voorbehoud van 
het aantal deelnemers).


Speelschema 

Speeltempo: 55 min. + 10 sec. increment p.p.p.p. 

Inschrijven tot uiterlijk donderdag 30 november 
• Schrijf je in via: https://www.schaken.nl/kampioenschappen/nederlandse-

jeugdkampioenschappen/nkabc/kwalificatie2

• Inschrijfgeld: 20 euro (contact en graag gepast te betalen aan de zaal)


Locatie: Keizer Karel College, Elegast 5, 1185 AA, Amstelveen 

Amstelveense Schaakweek 
Het kwalificatietoernooi maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Amstelveense Schaakweek. Op 
zondag 3 december zijn op dezelfde locatie het sterk bezette CNE NK Rapid, het Brainwave 
Rapidtoernooi en het Grand Prix jeugdtoernooi van sv Zukertort Amstelveen. Dat belooft dus een 
bijzondere schaakhappening te worden!


Meer weten? 
Alle informatie vind je op: http://cne-nkrapid.nl

De organisatie van het kwalificatietoernooi is in handen van de Schaakbond Groot-Amsterdam 
(Jarno Witkamp en Michiel Blom).

Zaterdag 2 december 2017 Zondag 3 december 2017

• aanmelden: 9.45 - 10.15

• ronde 1: 10.30 -12.30

• ronde 2: 13.00- 15.00

• ronde 3: 15.30 -17.30

• avondeten: 17.30 -19.00

• ronde 4: 19.00- 21.00

• ronde 5: 9.30 -11.30

• ronde 6: 12.15 -14.15

• ronde 7: 15.00 -17.00

• barrages / prijsuitreiking
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