
Beste leden, 

Door Covid-19 zijn bepaalde aanpassingen een probleem om ons jaarlijks clubkampioenschap 
op basis van het Zwitsers systeem te spelen. 

Daarom kozen we ervoor om 20-21 het CK te spelen op basis van het Robin-Round Tornooi. 
Dit is een tornooi dat gespeeld wordt in groepen van 8 of 10 personen dus 7 of 9 ronden. 
Indien voldoende inschrijvingen streven we naar groepen van 10 spelers. Deze groepen worden 
ingedeeld volgens elo. Het prijzengeld zal dan ook per groep bepaald worden. 

Groep A:  150 – 125 – 100 
Groep B:  100 – 75 – 50 
Groep C:  50 – 30 - 20 

Het voordeel van deze methode is dat eventueel in geval het nodig is wegens corona of ZT (waar 
we momenteel geen gegevens over hebben) een partij vroeger of later kan gespeeld worden 
daar de paringen per groep geschieden. Bedoeling is wel dat alle partijen voor of op de datum 
gespeeld worden! 

Het reglement zal op de website geplaatst worden en lees dit zeker eerst. 

De partijen dienen gespeeld volgens de geldende Covid-19 maatregelen : met mondmasker, 
geen handdruk bij aanvang partij, voldoende afstand tussen de borden. 
De plastiek borden en stukken gebruiken en deze voor aanvang partij ontsmetten. Geen houten 
borden gebruiken of stukken (wegens mogelijk schade) de rode klokken kunnen eventueel 
gebruikt worden maar alle klokken ontsmetten met een doekje niet opspuiten!!!! 
En uiteraard mondmasker mag alleen afgezet worden tijdens het drinken. 

De ronden worden op volgende data gespeeld: 

R1: 11/09/20 - R2: 9/10/20 - R3: 6/11/20 – R4: 4/12/20 – R5: 5/02/21 – R6: 5/03/21 –  
R7: 2/04/21 – R8: 30/04/21 – R9: 21/05/21. 

Denk ook eraan in orde te zijn met het lidgeld zodat onze club goed kan blijven functioneren. 

Inschrijven kan t/m vrijdag 4 sept. de paringen per groep worden ten laatste zondag 6 sept. 
doorgegeven en op de website geplaatst. Kontroleer zeker of jouw inschrijving op de lijst staat 
welke te zien is op de website. Indien niet laat dit voor zondag 6 sept. weten !! 

Inschrijvingen kan op peter.beeckmans1@telenet.be of sms naar 0479 54 07 08. Je krijgt een 
bevestiging van de inschrijving. 

Hou het gezond en laat ons veilig het CK ten einde spelen, 

Peter  
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