
 
De organisatie van het Integratie Weekend Schaaktoernooi Spijkenisse wenst u veel  

plezier en succes tijdens het toernooi en een aangenaam verblijf in Spijkenisse. 
 

Partijen van het toernooi zijn live te volgen op internet via 
www.weekendtoernooispijkenisse.nl 

Winnaars 2010 
 

Invitatiegroep: IGM Dimitri Reinderman 
 
A-groep: Daan Zult 
Beste dame A-groep: Marieke Dirksen 
Rating prijs A-groep: Johan van de Griend 
 
B-groep: Rob Hoogland 
Beste dame B-groep: Amanda de Jong-Hijweegen 
Rating prijs B-groep: Maurits Leentvaar 

Winnaars 2011 
 

Invitatiegroep: Julian van Overdam 
 
A-groep: Rick Lahaye 
Beste dame A-groep: Sophia Thoma 
Rating prijs A-groep: Elise Juyn 
 
B-groep: Michael Bekker 
Beste dame B-groep: Frederique Lacourt 
Rating prijs B-groep: Nick Groeneweg 



Stichting Integratie-Schaak Spijkenisse 
 

organiseert een weekendschaaktoernooi 
 

Datum   25 oktober 2013 t/m 27 oktober 2013 
 
Plaats   Bibliotheek De Boekenberg 
   Markt 40 (ingang Kees de Groenplein) 
   3201 CZ Spijkenisse 
   Telefoon 06-46539904 
     
Modus   A-(rating > 1800) en B-groep (rating < 1850); 
   6 ronden volgens het Zwitsers systeem 
 
Bij voldoende deelname bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een  
zeskamp waarin 3 vrouwen het opnemen tegen 3 mannen (indeling op speelsterkte). 
In de zeskamp speelt men zowel met wit als zwart tegen dezelfde tegenstander. Let 
op: het opnemen van een bye is hier niet mogelijk.  
 
Speeltempo  in alle groepen: 2 uur per persoon per partij 
 
Programma  vrijdag 25 oktober 2013 
   aanmelden tot uiterlijk 19.15 uur 
   19.30 uur - 23.30 uur: 1e ronde 
   zaterdag 26 oktober 2013 
   09.15 uur - 13.15 uur: 2e ronde  
   14.15 uur - 18.15 uur: 3e ronde 
   19.30 uur - 23.30 uur: 4e ronde 
   zondag 27 oktober 2013 
   09.15 uur - 13.15 uur: 5e ronde 
   14.15 uur - 18.15 uur: 6e ronde 
 
Bye   één bye (½ punt) kan in de ronden 1-4 worden  
   opgenomen, mits bij inschrijving is opgegeven 
   Geldt niet voor de zeskamp. 
 
Prijzen   A-groep B-groep Zeskamp  
1e prijs  € 400,00 € 200,00 € 75,00 
2e prijs  € 200,00 € 100,00 € 50,00 
3e prijs  € 100,00 €   75,00 € 25,00 
Plus in de A– en B-groep ratingprijzen en een prijs voor de beste dame. 
 
De prijsuitreiking vindt plaats ca. 30 minuten na het beëindigen van de laatste ronde. 
 

     

Inschrijfgeld  bedraagt voor deelnemers aan de A- en B-
groep en de zeskamp € 20,00, te betalen op  

  rekeningnummer 54 42 021 ten name van 
 Stichting Integratie-Schaak Spijkenisse te  
 Spijkenisse o.v.v. 3e Weekend Schaaktoernooi 

Spijkenisse 2013 of aan de zaal. 
 Niet KNSB-leden betalen € 25,00 inschrijfgeld. 
 (W)GM en (W)IM betalen geen inschrijfgeld. 
 
Aanmelden via de website. U geeft bij uw aanmelding  
 tevens aan in welke groep u wilt  
 deelnemen, onder vermelding van uw KNSB-

nummer, vereniging en uw ELO-rating. 
 
Bijzonderheden Dit toernooi geldt voor de KNSB-

ratingverwerking. 
 Er geldt een absoluut rookverbod in alle zalen 

van de bibliotheek. 
 Mobiele telefoons en andere storende  
 elektronische apparatuur  zijn verboden in de 

speelzaal. 
 
Informatie www.weekendtoernooispijkenisse.nl 
 
Naast het Weekendtoernooi en de Zeskamp organiseert SISS dit jaar op zaterdag  
26 oktober 2013 voor het eerst de wedstrijd “Queens and Kings”.  Hierin nemen  
maximaal 20 vrouwen het op tegen maximaal 20 mannen. De deelnemers worden 
ingedeeld op speelsterkte en spelen 2 partijen tegen dezelfde tegenstander. Het 
speeltempo bedraagt 45 minuten per persoon, per partij. Aanvang van deze wedstrijd 
is 11.30 uur.  
 
De deelname is gratis en er zijn prijzen in natura te winnen. Voor meer informatie en 
aanmelden kunt u terecht op www.weekendtoernooispijkenisse.nl. 

Stichting Integratie-Schaak Spijkenisse 
 
De Stichting heeft als doel om het vrouwenschaak in Nederland te promoten.  
Vijfentwintig jaar geleden namen twee schaakliefhebbers in Spijkenisse het initiatief 
om de stichting op te richten. Sindsdien zijn er een aantal memorabele  
schaaktoernooien gespeeld, waar regionale, Nederlandse en wereldtoppers  
floreerden. Denk hierbij denken aan Wereldkampioene Nana Ioseliani, Europees 
Kampioene Pia Cramling en Nederlands Kampioene Erica Sziva. In alle toernooi  
namen de vrouwen en mannen het tegen elkaar op. In 1995 kwam er helaas een 
einde aan het toernooi doordat er geen vrijwilligers waren om het toernooi te  
organiseren.  
 
De Stichting Integratie-schaak Spijkenisse maakte in 2010 een nieuwe start met een 
compleet nieuwe organisatie en nieuwe opzet om te zien of het vrouwenschaak in de 
afgelopen tien jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zijn de vrouwen inmiddels in 
staat het mannelijk geweld te verslaan? Wij zijn zeer benieuwd. 


