
 

Limburgs Online Jeugdkampioenschap 2021 
-8 & -10 : zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 start om 10u  

-12 & -14 : zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 start om 14u  

-16 & -20 : zaterdag 16 en zondag 17 januari 2021 start om 14u  

 

Overal waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat genoteerd, dient ook ‘zij’ of ‘haar’ te worden begrepen. 

1. Organisatie  
Schaakliga Limburg vzw (limliga in BE) en de Limburgse Schaakbond (LiSB in NL) organiseren het 
Limburgs Online Jeugdkampioenschap 2021. Dit zal doorgaan op het schaakplatform Tornelo.  

-8 (2013-2021) en -10 (2011-2012) spelen op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 in de 
voormiddag vanaf 10u. 

-12 (2009-2010) en -14 (2007-2008) spelen op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021 in de 
namiddag vanaf 14u. 

-16 (2005-2006) en -20 (2001-2004) spelen op zaterdag 16 en zondag 17 januari 2021 in de 
namiddag vanaf 14u.  

2. Deelname  
Het toernooi staat open voor alle jeugdschakers of schoolschakers uit zowel Belgisch- als 
Nederlands-Limburg. De voorwaarde voor de uit België komende kinderen is dat elke jeugdschaker 
of schoolschaker een Belgisch stamnummer (actief nationaal lid of actieve G-licentie) dient te 
hebben. Voor meer informatie over hoe dit stamnummer te bekomen, dient men zich te wenden tot 
Luc Cornet. 
De uit Nederland komende kinderen mogen altijd deelnemen. Maar zij die een relatienummer 
hebben, dienen dit op te geven en de anderen dienen als relatienummer 9999999 te gebruiken bij 
hun inschrijving. Voor meer informatie over het relatienummer, kan men zich wenden tot Jos 
Dumont. 
 

3. Inschrijving  

Zich inschrijven gebeurt door het inschrijvingsformulier in te vullen tegen uiterlijk vrijdag 8 
januari 2021 12u voor de reeksen -8, -10, -12, -14. Voor -16 en -20 dient het 
inschrijvingsformulier ingevuld te worden tegen uiterlijk vrijdag 15 januari 2021 12u.  

De spelers zullen geregistreerd worden op basis van hun nationale (jeugd) elo-rating voor zover ze 
één hebben. Het toernooi zal niet verwerkt worden voor nationale rating, maar wel voor 
Tornelo-rating (je krijgt je eerste Tornelo-rating na 20 partijen). 

Een speler kan zich inschrijven in een hogere reeks dan dat zijn leeftijd is. 



Een speler kan zich ook inschrijven voor een extra toernooi (dus in een hogere reeks dat op een 
andere moment gespeeld wordt) met als maximum twee inschrijvingen. Echter hij dient dan wel 
voor aanvang van het toernooi een keuze te maken wat zijn hoofdreeks is (zie artikel 12). In geval hij 
geen keuze heeft gemaakt voor aanvang van het toernooi, is zijn hoofdreeks automatisch de reeks 
van het eerste toernooi waar hij in meespeelt. 

4. Inschrijvingsgelden en prijzen  

Geen inschrijvingsgelden.  

Geen prijzen. Wel zal elke deelnemer na het kampioenschap een deelnamecertificaat (een soort 
oorkonde) via e-mail ontvangen. 

5. Scheidingssysteem en paringen  

Het scheidingssysteem (dit is een systeem om een volgorde van spelers te bepalen die gelijke 
aantal punten hebben)  is bepaald op Voortschrijding, Buchholz Cut 1, Buchholz, 
Sonneborn-Berger en Onderling resultaat. Meer uitleg over de verschillende soorten 
scheidingspunten, gegeven in het Engels door de FIDE (= wereldschaakbond), kun je hier onder 
artikel 13 vinden. 

De paringen worden gemaakt via Tornelo.  

De paringen, de uitslagen en het klassement zijn zowel te zien in Tornelo als op de Swarpagina van 
de website van de KBSB. Indien er een afwijking is van plaats in de eindstand tussen beide, is deze 
op de Swarpagina van kracht (wegens problemen en gekende fouten bij het berekenen van de 
scheidingspunten in Tornelo).  

6. Aantal rondes en speeltempo  

Er worden 7 rondes gespeeld, deze rondes worden verdeeld over 2 dagen.  

Het speeltempo is 10 minuten + 5 seconden per zet vanaf zet 1. 

 
7. Speelschema  

 

 -8 en -10 (2011-2021)  -12 en -14 (2007-2010)  -16 en -20 (2001-2004) 

   Aanmelden 9 jan 9u15-9u45  9 jan 13u15-13u45  16 jan 13u15-13u45 

Ronde 1  9 jan 10u00  9 jan 14u00  16 jan 14u00 

Ronde 2  9 jan 10u45  9 jan 14u45  16 jan 14u45 

Ronde 3  9 jan 11u30  9 jan 15u30  16 jan 15u30 

Ronde 4  9 jan 12u15  9 jan 16u15  16 jan 16u15 

   Aanmelden 10 jan 9u15-9u45  10 jan 13u15-13u45  17 jan 13u15-13u45 

Ronde 5  10 jan 10u00  10 jan 14u00  17 jan 14u00 

Ronde 6  10 jan 10u45  10 jan 14u45  17 jan 14u45 

Ronde 7  10 jan 11u30  10 jan 15u30  17 jan 15u30 



 
8. Testtoernooien 
 

Er wordt van elke speler verwacht dat deze ook deelneemt aan één van de testtoernooien. 
Enerzijds zodat de speler gewend geraakt aan het spelen op Tornelo maar anderzijds vooral om op 
voorhand zeker te zijn dat al de gevraagde technische vereisten bij hem voldoen. Zo is hij zeker om 
vanaf ronde 1 van het echte toernooi mee te kunnen spelen.  

Elk testtoernooi duurt maximaal 1 uur (ongeveer drie rondes van het tempo 5’+2”). Hierin kunnen 
alle kinderen van alle leeftijden meespelen en kunnen ze ook tegen elkaar uitkomen, iets wat in het 
echte toernooi niet kan. 
De testtoernooien vinden plaats op: 

- zondag 3 januari om 17u 
- woensdag 6 januari om 19u 
- vrijdag 8 januari om 19u 
- woensdag 13 januari om 19u 
- vrijdag 15 januari om 19u  

 
Opgepast. Omdat er voorbereidingswerk is langs de organisatie om o.a. ervoor te zorgen dat er voor 
de deelnemer een login gecreëerd wordt en dat deze ook een mail met verdere instructies krijgt, 
zullen enkel de deelnemers die vóór 12u van de dag van een testtoernooi zijn ingeschreven, ook aan 
het testtoernooi kunnen meedoen. De deelnemers die zich op een later tijdstip hebben 
ingeschreven, dienen dan aan een volgend testtoernooi deel te nemen.  

 
9. Platform  

Het kampioenschap en de testtoernooien zullen doorgaan op het Tornelo-platform.  

De keuze voor dit platform is dat dit platform vanuit het standpunt van een speler het dichtst 
aanleunt bij het gewone schaken: de spelers kunnen door op een knop te drukken een arbiter 
roepen bij problemen (zelfs bij verbindingsproblemen); hij kan hierdoor ook de klok stilzetten; de 
arbiter kan zelfs tijd bijgeven (of aftrekken); remise (vb. drie keer dezelfde stelling, 50-zetten-regel) 
moet geclaimd worden bij de arbiter zoals in het echte schaken (en wordt dus niet zoals bij andere 
platformen, door het platform automatisch bepaald → opgepast: de instelling automatisch remise 
verklaren bij vijf keer dezelfde stelling en 75-zetten zal wel aan staan); arbiters kunnen onmiddellijk 
zien wie verbonden is en wie niet; …  

10. Fair-play regel  
a) Geen enkele persoon (anders dan de speler zelf) en geen enkel elektronisch toestel (anders dan 

het toestel waarop geschaakt wordt) is toegelaten in de speelruimte gedurende de partij (bij de 
voorbereiding uiteraard wel). 

Spelen op een tablet of een smartphone is niet toegestaan. 
Hoofdtelefoons en oortjes zijn niet toegestaan.  

Er zal tijdens en na het toernooi anti-cheating software gebruikt worden.  
b) De spelers moeten éénmalig de gratis Zoom-versie https://zoom.us/download downloaden en 

installeren. Spelers dienen vanuit Tornelo te klikken op de zoomlink. Ze dienen hierna hun 
camera aan te zetten en het scherm te delen en dit voor elke partij. Indien een speler niet 
aanwezig is in Zoom of deze zijn camera afzet of het delen van het scherm stopt beide tijdens 
zijn partij, dan kan dit resulteren in het verlies van de partij. De microfoon staat in de regel uit, 
maar mag in de voorbereiding altijd aangezet worden om vragen te stellen. 



c) De organisatoren hebben geen verantwoordelijkheid voor technische en/of 
verbindingsproblemen die kunnen voorkomen tijdens de partijen. Als een speler 
gedisconnecteerd geraakt van de Tornelo-server tijdens zijn partij, maakt de speler de arbiter 
hier direct op attent via Zoom (en indien ook Zoom gedisconnecteerd is, via GSM) en kan de 
speler proberen te connecteren om de partij verder te spelen. De arbiter heeft mogelijkheden 
om de klok stil te zetten en de partij even te doen stoppen. Goede communicatie met de 
arbiter via Zoom (of indien een ernstig probleem, via GSM) is zeer handig: maak dus de 
contacten van de arbiters en organisatoren al aan op uw GSM om later minder tijd te 
verliezen. 

d) Er zal tijdens en na het toernooi anti-cheating software gebruikt worden. 

e) Indien een speler wordt betrapt op het valsspelen, dan wordt deze uit het toernooi uitgesloten. 
Indien via de anti-cheating software een speler betrapt wordt op valsspelen, zelfs na het einde 
van het toernooi, dan wordt deze uit het klassement genomen. In beide gevallen zullen alle 
uitslagen van alle partijen van de valsspelers gewijzigd worden naar gewone verlies (niet naar 
verlies door forfait). 

f) Elke vorm van in punt 9.e) aangehaalde vals spel zal gecommuniceerd worden aan Schaakliga 
Limburg en de Limburgse Schaakbond die verdere sancties kan uitvaardigen tegen elke 
valsspeler.  

g) Via zijn inschrijving accepteert een speler deze fair-play regels.  

11. Arbiters en beroepscommissie  

De hoofdarbiter van het event is Lennert Bex. Schaakliga Limburg en de Limburgse Schaakbond 
zullen de andere arbiters aanduiden alsook de leden van de beroepscommissie. Een beroep dient 
onmiddellijk na het einde van de partij bij de arbiter ingediend te worden. Dit beroep zal zo snel 
mogelijk behandeld worden, maar om het speelschema niet in de war te sturen zullen in geval van 
beroepen waar nog geen uitspraak over gedaan is, de paringen gedaan waren op basis van de 
gekende uitslagen. De beroepscommissie kan naast een correctie van de uitslag van de 
desbetreffende partij ook nog beslissen om een speler één of meerdere strafpunten te geven indien 
zij van oordeel is dat een speler zonder gegronde reden klacht heeft ingediend.  

12. Titels en selectie  
Voor de Belgische spelers, de einduitslag van dit kampioenschap zal dienen om eventuele selecties 
te maken voor de online toernooien die georganiseerd worden door de VSF (Vlaamse 
SchaakFederatie), dit totdat er een volgend online of over-the-board selectietoernooi 
georganiseerd wordt door Schaakliga Limburg. De geldende VSF-regels voor jeugduitzendingen en 
de geldende regels voor titels van Schaakliga Limburg zijn hierbij van toepassing. 

Voor de Nederlandse spelers geldt dit toernooi niet als selectietoernooi. De Limburgse 
Schaakbond hoopt later nog haar eigen selectietoernooi te kunnen organiseren. Echter deelname 
aan dit toernooi is wel een aanvullend argument voor het bepalen van een eventuele selectie voor 
een nationaal toernooi. 

Zoals reeds vermeld in punt 4 zal iedere deelnemer wel een deelnamecertificaat ontvangen. 

13. Contact  

Toernooidirecteur Hoofdarbiter Jeugdleider LiSB 
Luc CORNET Lennert BEX Jos DUMONT 

luc.cornet@limliga.be lennert.bex@limliga.be jos.dumont.lisb@gmail.com 



+32/474/99.52.74 +32/471/62.03.06 


