
 
 

 

57-ste Huttontoernooi te Den Haag, zaterdag 29 oktober 2016 

 
   Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de Haagse Schaakbond het  

57-ste Huttontoernooi. Er wordt gespeeld in de Mekelzaal van het Science 

Centre van de Technische Universiteit Delft, Mijnbouwstraat 120 te Delft. 

 

   Het Science Centre is op loopafstand (10 a 15 minuten) van het Centraal 

Station Delft. Daarnaast is er gratis parkeren in de wijk.  

Zie www.sciencecentre.tudelft.nl/bezoek/praktische-

informatie/routebeschrijving/ 

 

   De aanvang van het toernooi is kwart over twaalf (12.15 uur), er wordt 

gespeeld tot vijf uur (17.00 uur). De prijsuitreiking is vanaf kwart over vijf 

(17.15 uur). 

 

   Alle regionale bonden kunnen met maximaal 20 spelers (en natuurlijk 

reserves) meedoen. Er wordt net als vorige jaren in teams gespeeld in vijf 

leeftijdscategorieën. Elk team telt vier spelers (in vaste volgorde, invallers 

achteraan). Inschrijven per categorie is mogelijk. Er is geen inschrijfgeld. 

Categorie A:  geboren in of na 1996 

Categorie B:  geboren in of na 2000 

Categorie C:  geboren in of na 2002 

Categorie D:  geboren in of na 2004 

Categorie E:  geboren in of na 2006 

Bij een oneven aantal teams in een categorie zal de HSB een reserveteam 

laten meedoen. 

 

   Speeltempo in alle leeftijdscategorieën is 15 minuten + 10 sec per zet per 

persoon per partij. In elke categorie worden vijf ronden Zwitsers gespeeld 

op matchpunten en daarna bordpunten. 
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 Prijzen: Er zijn prijzen (team + individueel) voor de drie hoogst 

geëindigde teams in elke leeftijdscategorie. En daarnaast 

topscorersmedailles voor de topscorers van de overige teams. De 

categorieënprijzen worden per groep in de eigen speelzaal uitgereikt. 

 

   Consumpties: De organisatie zorgt niet voor lunchpakketten voor 

deelnemers. De deelnemers ontvangen wel een consumptiebon. 

 

   Tijdschema: 

Aanmelding     11.00 tot 12.00 uur 

Ronde 1      12.15 uur 

Jeugdleidersvergadering (met lunch) 12.30 tot 15.00 uur (13.30 lunch) 

Ronde 2      13.15 

Ronde 3      14.15 

Ronde 4      15.15 

Ronde 5      16.15 

Prijsuitreiking     17.15 

 

   Historie: Het Huttontoernooi wordt jaarlijks gehouden sinds 1959. In 

2015 deden in Amsterdam 10 bonden mee. Meer informatie op de website  

www.huttontoernooi.nl 

De laatste jaren lijkt de RSB bijna een abonnement op de titel te hebben. 

Gaat ze dat in 2016 weer lukken, of kaapt een andere bond de titel weg? 

 

  Aanmelden: kan tot uiterlijk 23 oktober 2016 bij de toernooidirecteur, 

maar bij voorkeur eerder. 
 

  Bijzonderheden:  

Voor deelnemers aan het Hutton-toernooi is toegang tot het Science Centre 

de hele dag gratis, begeleiders betalen de halve prijs (= €3,50). 

 

 

Inlichtingen en aanmeldingen:  

Ted Barendse 

tel.: 06 – 42140566 

email: T.J.M.Barendse@TUDelft.nl 
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