Beste allemaal,
Het nieuwe schaakseizoen is al gestart! Het is nu de tijd om jeugdteams te vormen op je
club en deze aan te melden voor het:

16e seizoen van: De Ron de Jong Groene Hart Cup!
Informatie: http://www.3-torens.nl/jeugd/aanmelden-voor-de-ron-de-jong-groene-hart-cup/
Kosten:
De kosten voor deelname zijn €15 per team, te voldoen via ING rekening 1598876 ten
name van Schaakvereniging 3-Torens.
Het competitiereglement is hier te vinden.
Seizoen 2014-2015
De voorlopige speeldata zijn:
Vr 09-10-2015: Opening georganiseerd door SV Spijkenisse
Vr 06-11-2015: Speelweek 2
Vr 11-12-2015: Speelweek 3
Vr 08-01-2016: Speelweek 4
Vr 19-02-2016: Speelweek 5
Vr 18-03-2016: Speelweek 6
Vr 22-04-2016: Feestelijke slotavond met prijsuitreiking georganiseerd door 3-Torens
Vorm een team en meld je aan! Stuur daarvoor een email aan: victor@3-torens.nl.
Gebruik voor de communicatie alleen email en svp alleen dit email-adres. Dan komt de
email altijd bij iemand van de organisatie aan.
Tip! Laat per team één van de ouders contactpersoon zijn die de speeldata in de gaten
houdt en de afspraken maakt over het vervoer.Deze ouder kan in de email-lijst worden
opgenomen.
Vermeld in de aanmeld email aan victor@3-torens.nl:
Schaakvereniging: <Naam>
Contactpersoon: <Naam>,<email>,<telefoonnummer>
Team: <teamnummer>
Speler 1: <KNSB nummer>,<Naam>,<m/v>
Speler 2: <KNSB nummer>,<Naam>,<m/v>
Speler 3: <KNSB nummer>,<Naam>,<m/v>
Speler 4: <KNSB nummer>,<Naam>,<m/v>
Elke volgende speler in dit team: <KNSB nummer>,<Naam>,<m/v>
Geef dit op voor elk team dat gaat meespelen!
Veel schaakplezier en de vriendelijke schaakgroeten,
Victor (Rinus en Martin)
Bijlage "Over De Ron de Jong Groene Hart Cup"
Wat is De Ron de Jong Groen Hart Cup?
De Ron de Jong Groene Hart Cup is een competitie tussen jeugdviertallen van
schaakverenigingen. De competitie is bedoeld voor jeugd tot maximaal 16 jaar. De
competitie is altijd spannend, want je speelt voor je team en voor je club. En er doen
lekker veel verschillende teams mee. Vorig seizoen waren dat 32 teams van 4 spelers.
Over de 7 speelavonden die de competitie telt hebben 182 verschillende spelers
meegedaan van 17 schaakverenigingen, zowel van de RSB als van de HSB.

Er wordt ingedeeld in poules van 4 teams. Alle teams van een poule komen op een
vrijdagavond bij elkaar bij een gastvereniging en spelen een halve kruiscompetitie. Dus
ieder team speelt dan een keer tegen elk ander team. De winnaar promoveert naar een
hogere poule en het team dat op de laatste plek eindigt degradeert naar een lagere
poule. Elke speelweek wordt er gedegradeerd en gepromoveerd. En als de uitslagen
bekend zijn, wordt de indeling in poules voor de volgende speelweek gemaakt. Het is dus
elke speelweek altijd spannend, want er staat veel op het spel!
De eerste speelweek en de laatste speelweek komen alle teams bij elkaar bij dezelfde
gastvereniging. De andere speelweken zijn er meerdere gastverenigingen. Je vereniging
kan dan gastvereniging zijn voor 1 poule, maar ook voor 2, 3 of zelfs meer. Er wordt
altijd gespeeld op vrijdagavond en er wordt gestart om ongeveer 19:00 uur met 15
minuten per persoon per partij op de klokken. Uiterlijk 21:00 is alles gespeeld, zodat
iedereen weer op tijd thuis kan zijn.
Alle resultaten komen op de website van 3-Torens, die deze competitie organiseert en op
de site van de RSB. De uitslagen worden doorgegeven aan de KNSB voor verwerking in
de KNSB-Jeugdrating. Het is daarom verplicht om van alle deelnemers het KNSBnummer op te geven. Voor spelers die gedurende het seizoen worden opgesteld en die
nog niet eerder zijn aangemeld is het verplicht om de naam en het KNSB-nummer
uiterlijk de donderdag voor de speelavond door te geven aan de wedstrijdleiding

