Uitnodiging O-NKWS op zaterdag 15 oktober 2022
Het Open Nederlands Kampioenschap Wedstrijdscrabble (O-NKWS) is helaas vorig jaar niet
doorgegaan. Als de omstandigheden het toelaten en er voldoende animo is, doen we dit jaar opnieuw
een poging het O-NKWS te organiseren en wel op zaterdag 15 oktober 2022. Er wordt gespeeld in
Wijkcentrum "Het Klokhuis", Weberstraat 2, 3816 VC in Amersfoort, tel. 033 7430171. Er is een beperkt
aantal parkeerplaatsen bij de locatie zelf en anders kunt u de auto gratis parkeren in de buurt. Iedereen
mag zich inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro voor SBNL-leden en 12 euro voor niet-SBNLleden.
Uw inschrijving is pas definitief als u betaald heeft. De eerste 24 inschrijvingen kunnen gegarandeerd
deelnemen, de volgende komen op een reservelijst. U kunt zich inschrijven tot en met zaterdag 17
september 2022. Annuleren met restitutie kan tot en met zaterdag 1 oktober 2022.U kunt uw
deelname bevestigen door het geld over te maken op rekening NL81ABNA0513023178 t.n.v.
Scrabblebond Nederland onder vermelding van O-NKWS2022 plus uw volledige naam.
De organisatie behoudt het recht om bij onvoldoende deelnemers het kampioenschap te annuleren.
Als dit gebeurt of het ONKWS kan vanwege een andere reden geen doorgang vinden, dan krijgt u het
inschrijfgeld uiteraard teruggestort.
Er wordt in zes poules van vier gespeeld tot de lunch. Het is toegestaan om brood mee te nemen en
dot in Het Klokhuis op te eten.Om13.00 uur begint het tweede deel van het kampioenschap. De
winnaars van elke poule en de twee beste nummers twee van de zes poules * worden ingedeeld in
twee kampioenenpoules en strijden om de winst. De twee winnaars van deze poules spelen de finale.
De anderen in de kampioenenpoules spelen om de plekken 3 t/m 8. De andere deelnemers hoeven
niet na de lunch al naar huis, maar strijden op dezelfde manier verder om de plekken 9-16 en 17-24.
Zijn er meerdere spelers met evenveel punten die als tweede in een poule zijn geëindigd, dan wordt
er gekeken naar de behaalde scores in de gespeelde partijen; de twee spelers die de meeste punten
behaald hebben, minus de punten van de tegenstanders, gaan door naar de kampioenspoules. Deze
regel wordt ook gehanteerd om te bepalen wie er mag strijden voor de plekken 9-16 en 17-24.
Er is een beker, sinds vorig jaar de Rob-Rondou-bokaal, voor de winnaar. Deze mag zich een jaar lang
Nederlands kampioen wedstrijdscrabble noemen.
Ziet u het niet zo zitten om zelf mee te spelen, maar wilt u op zaterdag 15 oktober wel graag uw hulp
aanbieden als jurylid, geef u zichzelf dan op als jurylid.
De zaal is open vanaf 09.00 uur. Aanvangstijd 1e ronde: 09.30 uur; einde ca. 18.00 uur.
Het bestuur van de SBNL heeft besloten, dat iedereen bij binnenkomst gecontroleerd zal gaan worden: QR-code of negatieve test van max. 24 uur oud of het gele vaccinatieboekje. Dit geldt net zolang als de overheid het ook verplicht stelt bij horeca, cultuurplaatsen en evenementen.

