
 

 
  



 

  

UITNODIGING 
 

Beste Jeugdleiders van de regionale bonden van de KNSB, 

 

bij deze nodigt de Leidse Schaakbond jullie van harte uit voor het Huttontoernooi 2022 op 

zaterdag 29 oktober in Leiden. Een feestje met mogelijkerwijs 13x20=260 jeugdschakers van 

de 13 bonden! Informatie is ook beschikbaar op onze website: Hutton 2022 (leisb.nl) 

 

Teams (viertallen) in de leeftijdscategorieën t/m 18 jaar (A), t/m 16 jaar (B), t/m 14 jaar (C), t/m 

12 jaar (D) en t/m 10 jaar (E). 

 

Aanmelden: 

- Aanmelden per email: jeugdleider@leisb.nl 

- Teams en samenstelling inclusief bordvolgorde en reserves niet later dan zaterdag 15 

oktober; gebruik bij voorkeur het bij deze mail gevoegde formulier 

- Zie wedstrijdreglement voor de regels betreffende bordvolgorde, reserves en invallers 

- De spelerslijst van de teams kan eventueel tot 10:00 op 29 oktober gewijzigd worden 

(het laat afzeggen van een geheel team komt natuurlijk het toernooi niet ten goede!). 

 

Reglement:  Reglement Hutton (schaakbond.nl) 

 

Speeltempo:  5 ronden Zwitsers per categorie 

15 minuten p.p.p.p. met een bijtelling van 10 sec per zet vanaf de eerste zet. 

 

Tijdschema: 11:00 – 11:45  Start en sluiting van inschrijvingen 

11:45   Opening  

12:15 – 16:35  Rondes 1 t/m 5 

16:50   Prijsuitreiking. 

 

Locatie:  Stedelijk Gymnasium Leiden, Socrates Locatie, zie aparte pagina 

Catering is aanwezig, Wifi niet: zie pagina met informatie over de locatie. 

 

Fotografie:  Harry Gielen is aanwezig om teamfoto’s te maken en het toernooi anderszins 

vast te leggen. 

 

Themadag: Parallel aan het toernooi vindt een themadag van de KNSB plaats.  

Zie de mededeling op een volgende pagina. 

 

Contact: Aarzel niet contact op te nemen met Jetze Heun, jeugdleider@leisb.nl 

06-20093864 

 

Leiden, 9 september 2022 

http://www.jc.leisb.nl/index.php/informatie-hutton-2022
mailto:jeugdleider@leisb.nl
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/nkj/Reglement%20NK%20voor%20Jeugdteams%20van%20regionale%20bonden%20%28Hutton%29.pdf
mailto:jeugdleider@leisb.nl


 

 

  

 

LOCATIE 
 

Het Stedelijk Gymnasium Leiden, locatie Socrates ligt dichtbij het Centraal Station van Leiden 

en is goed bereikbaar met de auto. Er zijn ongeveer 80 gratis parkeerplekken voor de deur. 

Als die vol zijn, kan er gratis iets verderop bij de Gamma aan de Flevoweg geparkeerd worden 

of betaald bij ParkBee Leidatoweg. Vanaf Leiden Centraal is het ongeveer 20 minuten lopen 

of 12 min met de bus. 

Er is catering aanwezig waar je terecht kunt voor koffie, thee, fris en broodjes. Er is helaas 

geen publieke wifi aanwezig.  

Stedelijk Gymnasium Leiden (Socrates) 

Nieuwe Marnixstraat 90 

2316 ES Leiden 



 

   

Themamiddag - KNSB 
Na twee Coronajaren willen we zaterdag 29 oktober een thema-middag 

organiseren tijdens het Huttontoernooi in het Stedelijk Gymnasium in 

Leiden.  

We zijn nog druk bezig met de definitieve indeling van de workshops. 

Naar verwachting zullen de onderwerpen variëren van coaching en een 

achtergrond bij de stappenmethode tot het organiseren van een 

jeugdtoernooi / schoolschaken. En van motivatie tot een update over de 

laatste wijzigingen in de reglementen.  

In de loop van september zal de inschrijving op de website worden 

geopend, maar houdt de datum vast vrij in de agenda. 

Johan van den Brink, KNSB Bondsbureau 



 

 

 

https://www.visitleiden.nl/nl/highlights/jonge-rembrandt/young-rembrandt-studio
mailto:info@youngrembrandtstudio.nl

