
 

 

Halve finale  
van het 

 NK Algemeen 2017 

 
De halve finales van het NK Algemeen 2017 zullen worden gespeeld volgens de opzet die in juni 2015 door 
de Bondsraad is vastgesteld. 
 
Deelnemersveld 
Het deelnemersveld van de halve finales bestaat uit 32 spelers, te weten: 
 de nummers 4 tot en met 12 van het NK Algemeen van 2016  (= maximaal 9 spelers), 
 de provinciale kampioenen 2016 (= maximaal 12 spelers), 
 verder aangevuld met spelers via een open inschrijving (= minimaal 11 spelers). 
De deelname aan de halve finales van het NK Algemeen is natuurlijk primair bedoeld voor de sterkere 
spelers in Nederland. Daarom gelden de volgende beperkingen: 
 Een provinciale kampioen heeft alleen automatisch deelnamerecht wanneer hij als eerste is geëindigd in 

een provinciaal kampioenschap 2016 waaraan tenminste drie spelers met een rating van 1200 of hoger 
hebben deelgenomen. 

 Bij de open inschrijving krijgen de spelers met de hoogste ratings voorrang.  
 
Toernooiformule 
Er wordt gespeeld in vier – qua speelsterkte evenwichtig samengestelde – groepen van 8 spelers, die elk een 
rondtoernooi (dus 7 ronden) spelen. 
De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsten zich voor de finale van het Nederlands Kampioenschap. Aan de 
overige plaatsen in de eindstand zijn geen plaatsingsrechten verbonden. 
Het deelnemersveld van de finale 2017 zal dan bestaan uit 12 spelers: de nummers 1-3 van de finale van 
2016 (Alexander Baljakin, Ben Provoost en Auke Scholma), de nummers 1 en 2 van de vier halve finale-
groepen, en een speler die na de halve finales een sponsor- of keuzeplaats krijgt toegewezen. 
 
Speeldata, -plaats, -tempo 
Er wordt gespeeld op de zaterdagen 14  januari, 28 januari, 11 februari en 25 februari 2016. Op 14 en 28 
januari en 11 februari wordt gespeeld in het speellokaal van DEZ Culemborg: PW Consulting, Stationssingel 
25 4103 XK Culemborg, 0345-545060. Op 25 februari wordt gespeeld in NDC den Hommel, Kennedylaan 9 
3533 KH Utrecht, 030-2759982. 
Op de eerste drie zaterdagen worden twee ronden gespeeld (aanvang 9.30 en 15.00 uur), op de laatste 
zaterdag een ronde (aanvang 10.00 uur). Bij gelijk eindigen worden zo nodig aansluitend op zaterdagmiddag 
20 februari barrages gespeeld. 
Het speeltempo bedraagt 80 minuten per speler plus 1 minuut per te spelen zet. 
 
Inschrijven 
De deelnemers via open inschrijving betalen een inschrijfgeld van 50 euro per persoon.  
De ex-finalisten van 2016 en de deelnamegerechtigde provinciale kampioenen van 2016 zijn van 
inschrijfgeld vrijgesteld. 
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier, dat uiterlijk op 1 december 2016 in het bezit van het 
bondsbureau moet zijn. De deelnemers ontvangen medio december nader bericht over de groepsindeling en 
de betaling van het inschrijfgeld en kunnen kort daarna de andere gegevens als de wedstrijdvoorwaarden 
tegemoet zien. 


