
Afgelopen zaterdag 21 september 2019 beleefden 62 deelnemers in Hellevoetsluis de aftrap van het 
RSB Jeugd Grand Prix seizoen 2019/2020. Dat waren er 7 meer dan bij de start van vorig jaar. De 
schaaksport zit dus in de lift! 

Dit seizoen zijn er in de Grand Prix een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo spelen de sterkste 
schakers in vierkampen, waardoor zij per partij meer bedenktijd hebben, namelijk 30 minuten per 
persoon plus 5 seconden per zet vanaf de eerste zet. Increment noemen ze dat met een moeilijk 
woord. Ook in de zeskampen en de achtkampen is 5 seconden increment ingevoerd. Hierdoor zullen 
spelers veel minder vaak in tijdnood komen en dat scheelt dus een hoop zenuwen. 

Een andere nieuwigheid is dat de 3 beste toernooi scores in een seizoen meetellen voor het Grand 
Prix eindklassement. Vorig seizoen waren dat nog de 5 beste scores. Ook de puntenscore is 
veranderd. Deze wordt berekend door de groepswaardepunten en de prestatiewaardepunten op te 
tellen.  

Speel je op een toernooi in de hoogste (sterkste) groep, dan krijg je 60 GP-punten. Speel je in de 
laagste groep, dan krijg je 10 GP-punten. De tussenliggende groepen hebben een waarde naar rato.  

De prestatiewaardepunten krijg je door je wedstrijdpunten te delen door het aantal gespeelde 
partijen en dan te vermenigvuldigen met 40.  

Als je precies wilt weten hoe het zit, lees dan artikel 11 van het Grand Prix reglement op de website 
maar eens rustig door. 

In Hellevoetsluis werden de meeste GP-punten gescoord door Thijs van Dam van De Pionier. Hij won 
in groep A al zijn partijen en behaalde daarmee de maximale score van 100. Daarmee zet de Grand 
Prix kampioen van vorig seizoen een eerste stap op weg naar titelprolongatie. Of het daadwerkelijk 
ook zo ver komt…? Er volgen nog 8 Grand Prix toernooien en dus kan er nog van alles gebeuren! 

De eerstvolgende is op zondagmiddag 20 oktober bij de Pionnetjes in Schiedam. Mis em niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 


