
Historie Huttontoernooi 
Het Huttontoernooi vindt zijn oorsprong in het jaar 1959. Op initiatief van de SGS, de RSB en de 
NBSB wordt er een driekamp gespeeld. De NBSB weet de thuiswedstrijd, gespeeld in Den Bosch, in 
haar voordeel te beslissen.  
 
In 1960 werd het toernooi een vierkamp doordat de OSBO mee ging doen. De OSBO weet het 
toernooi in 1962 en 1963 op haar naam te schrijven, maar verschijnt de volgende 12 edities niet meer 
ten tonele.  
 
Pas in 1969 voegde een vijfde team, de LSB, zich aan het selecte gezel- schap toe. Er wordt in deze 
eerste reeks Hottontoernooien gestreden over één ronde aan 12 borden.  
 
De OSBO doet in 1975 haar herintrede. Nu het een zeskamp is geworden besluit men om met 
tientallen te gaan spelen. Dit betekent dat men elke bond (team) nu aan twee borden treft in plaats 
van aan drie borden.  
 
In 1975 doet er ook voor het eerst een meisje aan het toernooi mee (Van Gastel). Hoewel meedoen 
vaak belangrijker is dan winnen, weet zij toch haar partij in winst om te zetten. Toeval of niet, dit leidt 
tot het besluit dat voortaan elk team minstens één meisje dient te tellen.  
 
Doordat het toernooi een jaar later samenvalt met het mevrouw Vinke- toernooi voor meisjesteams 
van regionale bonden heeft dit besluit niet direct effect. Er wordt voor het alternatief gekozen dat elk 
team minstens twee aspiranten (tot 13 jaar) moet hebben.  
 
In 1977 voegen zich nieuwe bonden toe aan de lijst van deelnemers: de LiSB, de SGA en de NHSB. 
In 1978 doet de ZSB voor het eerst mee, gevolgd door de SBO in 1981, de NOSBO in 1982 en de 
FSB in 1988. In 1999 wordt het toernooi zelfs internationaal daar er voor het eerst een Vlaams team 
meedoet.  
 
Sinds 1981 worden er per team 20 partijen gespeeld, maar nog steeds over één ronde. In 1997, op 
het 39e Huttontoernooi, worden verdere wijzigingen in het speelschema en de teamsamenstelling 
doorgevoerd. De verdeling van spelers naar leeftijdscategorie wordt gewijzigd in het voordeel van de 
jongste categorieën, de C en D.  
 
De teams bestonden dat jaar voor het eerst uit zes A-, vier B-, zes C- en vier D-spelers. Daarnaast 
worden er in plaats van één partij voor de A-, B- en C-categorie en twee in de D-categorie nu twee 
partijen van 45 minuten per persoon en 15 seconde per zet gespeeld in alle categorieën.  
 
In 2003 is de teamsamenstelling opnieuw iets gewijzigd. Aan de eerste tien borden moeten spelers uit 
de A- of B-categorie komen. Invallers uit andere bonden opstellen is ook mogelijk, mits deze deel 
uitmaken van hetzelfde Servicepunt. Het speeltempo bedraagt sinds 2000 een uur per persoon per 
partij.  
 
Het Huttontoernooi heeft zich inmiddels een vast plaats op de schaak- kalender verworden: de laatste 
zaterdag in oktober. De meer dan 45 jaren historie van het toernooi worden gekenmerkt door het feit 
dat menig regionaal jeugdspeler zich vereerd voelt om aan het toernooi te mogen deelnemen.  

 
 


