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Behaalde titelnormen
De volgende normen zijn behaald.
Meesterklasse
Naam
Max Warmerdam (MuConsult Apeldoorn)
Roger Meng (Charlois Europoort)
Nico Zwirs (MuConsult Apeldoorn)
Jasel Lopez (Kennemer Combinatie)
Mark Haast (De Stukkenjagers)
Julian van Overdam (Charlois Europoort)

Norm
GM
GM
IM
IM
IM
IM

Klasse 1A
Naam
Jan Breukelman (Paul Keres)

Norm
IM

Uitspraken competitieleider
Klasse 4D, ronde 8: het protest van De Waagtoren 2 inzake de wedstrijd HWP Zaanstad - De
Waagtoren 3 is toegekend. De uitslag is gewijzigd naar 3-5. De uitspraak:
https://www.schaken.nl/uitspraak-inzake-hwp-zaanstad-%E2%80%93-de-waagtoren-2
Klasse 1B, 3G, 4A, 4G, 4I, 5A, 5B, 5F, 6A, 6B, 6E, 6F en 6G: in deze klassen hebben spelers uit de
basisopstelling niet twee keer meegespeeld. In vijf gevallen heeft de competitieleider een straf van
twee matchpunten in mindering opgelegd. De uitspraak:. https://www.schaken.nl/opstelling-problemen
Klasse 3B: SG Max Euwe 2: https://www.schaken.nl/wsg-winterswijk-2-sg-max-euwe-2
Promotie en degradatie
Een overzicht (inclusief de zeven beste nummers twee uit de vierde klasse):
https://www.schaken.nl/competitie/informatie-knsbcompetitie/promotie-en-degradatie
Topscores KNSB competitie
https://www.schaken.nl/nieuws/topscorers-knsb-competitie-20182019-na-einde-competitie
Alle klasse topscorers ontvangen het 'Yearbook' van New in Chess
Seizoen 2019-2020
Alle informatie: https://www.schaken.nl/competitie/informatie-knsbcompetitie/knsb-competitie20192020-informatie-en-registratie
In het komende seizoen kunnen extra nieuwe teams ingeschreven worden voor de vierde klasse en
lager.
New in Chess Schoonheidsprijs
De bekende uitgeverij New In Chess uit Alkmaar stelt de schoonheidsprijzen ter beschikking. Iedere
ronde zal dat een recent boek zijn. Voor de laatste ronde is dit 'An Attacking Repertoire for White with
1.d4: Ambitious Ideas and Powerful Weapons' van Victor Moskalenko. Partijen uit de meesterklasse

worden ingevoerd door de thuisspelende vereniging en dingen automatisch mee. Maar ook fraaie
partijen uit andere klassen kunnen worden ingezonden.
Wanneer u denkt dat uw partij in aanmerking komt dan dient u deze in pgn formaat te mailen aan
schoonheidsprijs@schaakbond.nl - inzenden kan tot en met de maandag na iedere competitieronde.
Graag een motivering in maximaal 30 woorden toevoegen.
De partijen zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
De website van New In Chess is: http://www.newinchess.com/
Winnaar NIC Schoonheidsprijs ronde 8: David Klein
https://schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/new-chess-schoonheidsprijs

