
Maakt deel uit van het Vlaams Jeugdschaakcriterium 2021

Plaats

Don Boscocollege Zwijnaarde, Grotesteenweg-Noord 113, 9052 Zwijnaarde

toegang via Bollebergen

Inschrijven

Online via dit Google-form inschrijvingsformulier.

Inschrijvingsgeld: € 9 over te schrijven op BE59 0017 7321 1126 van vzw

LSV-Chesspirant met vermelding Criterium + naam speler(s).

Inschrijving na 27 november 20u: €15

Corona-maatregelen

● Het Covid Safe Ticket is nodig voor iedereen vanaf 12 jaar en 2
maanden. Dit wordt gecontroleerd bij aankomst op het terrein.

● Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 10
jaar, behalve tijdens het nuttigen van een consumptie in de cafetaria.
Dit zal dus ook aangehouden worden tijdens de schaakpartijen.

● Alle ruimtes zullen goed verlucht worden, zorg voor voldoende warme
kledij.

Tijdschema

Aanmelden van 9u tot 10u.

Eerste ronde start om 10u30.

Prijsuitreiking voorzien omstreeks 18u.

Website www.jeugdschaakcriterium.be - www.lsv-chesspirant.be

Contact lsv.chesspirant@gmail.com - Peter Verhelst 0497/81 50 65

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDxBtMRaO38ammqnMm_yRJax2DGH_8OIsKh0fWoMqPorNYyQ/viewform
http://www.jeugdschaakcriterium.be
http://www.lsv-chesspirant.be/
mailto:lsv.chesspirant@gmail.com


Prijzen en speeltempo

Reeks Geboortejaar Ronden  Tempo Geldprijzen in €
1e 2e 3e 4e 5e

A/open °2001 en later / volw 7  (20’ +5”/zet) 80 50 40 30 20
B/-1500 °2005 en later / volw -1500 7  (20’ +5”/zet) 50 30 25 20 15

C °2007 en later 7  (20’ +5”/zet) 40 25 20 15 10
D °2009 en later 7  (20’ +5”/zet) 40 25 20 15 10
E °2011 en later 9  (15’ KO) 30 20 15 10 5
F °2013 en later 9  (15’ KO) 30 20 15 10 5

Geldprijzen worden niet gedeeld. Trofee voor de winnaar per reeks.

Extra prijzen (cumuleerbaar)
* Eerste jeugdspeler in A-reeks: €20

* Eerste meisje van het tornooi: €20

* Prijs voor beste -1800 in A-reeks: €20

* Naturaprijs voor elke deelnemer

Bereikbaarheid

Met de auto: E40 van Oostende: neem afrit 14 Sint-Denijs-Westrem en volg de pijlen richting Gent. E40

van Brussel: eerste afrit (14) na klaverblad Zwijnaarde en richting Gent volgen. Volg nu voor beiden de

Kortrijksesteenweg en rij voorbij Don Bosco Instituut Sint-Denijs-Westrem (het is niet daar!) en sla voor de

brug rechts af (N60 Zwijnaarde en R4). Volg R4 en neem eerste afslag richting  Oudenaarde. Einde afrit naar

rechts en over E40 eerste afslag rechts nemen en volg pijlen SCHAKEN.

E17 van Antwerpen: volg R4 Eeklo N9 ter hoogte van klaverblad Zwijnaarde. Op de R4 afslag Oudenaarde

nemen. Over ringvaart en E40 eerste afslag rechts nemen en volg pijlen SCHAKEN.



E17 van Kortrijk: op klaverblad Zwijnaarde richting Oostende volgen. Verdere beschrijving analoog met deze

van Brussel.

Met de trein: Afstappen in Gent Sint-Pieters. Neem bus 47 (Oudenaarde), 49 (Herzele), 70 (Zwijnaarde),

71 (Nazareth) of 72 (Merelbeke) en afstappen eerste halte na brug over E40 (halte Zwijnaarde Bollebergen).

Volg de pijlen SCHAKEN.

Dit tornooi is mede mogelijk door:


