Schaak Vereniging de 7 Pionnen

spanning, strijd, ontlading en vooral
schaakplezier

Uitnodiging 24e Rapid Schaaktoernooi 23 februari 2019

aanmelden schaaktoernooi
Schaken met passie en plezier. Zaterdag 23 februari wordt ons jaarlijkse
rapidschaaktoernooi georganiseerd. De sfeer is altijd opperbest en menig
robbertje wordt op het schaakbord uitgevochten. De spanning, de strijd en de
ontlading,…. altijd sportief en in goede harmonie……. Samen schaken
De volwassenen strijden in 3 groepen van ongeveer gelijke sterkte tegen
elkaar. De strijd bestaat uit 7 ronden volgens het Zwitserse systeem met 20
minuten op de klok. Dit staat garant voor spanning, strijd, ontlading en vooral
schaakplezier. Na 3 ronden een pauze voor een broodje of kopje soep. En ook
een klein loopje naar de markt voor een visje of iets anders lekkers is helemaal
niet gek en zelfs een aanrader. Frisse neus, heldere kop en klaar voor meer
schaakplezier ;-)
De laatste jaren is ook de jeugd goed vertegenwoordigd op ons toernooi. De
jeugd staat net zoals vorig jaar onder de bezielende leiding van Rein Schuring en
Helmig van der Vegt. En naar afloop een prijsje voor iedereen :-)
Gelijk na afloop van het toernooi is de prijsuitreiking. Voor iedereen een prijsje
zoals bijvoorbeeld een bloemetje of flesje wijn enz. Ook leuk om nog even na te

praten en gezellig een pilsje of wijntje te drinken.
foto album toernooi 2018

uitslag toernooi 2018

Overige gegevens:
• De wedstrijdleiding berust bij Harry Logtenberg.
• Speellocatie is het Kulturhus (Stationstraat 25, 8161CP)
• kosten volwassenen € 10,- en jeugd € 5,• Voor de inwendige mens Koffie, thee, frisdrank, broodjes, soep, etc.
• Deze zijn tegen redelijke prijzen verkrijgbaar.
• Opening 9.45 uur
• Start 1e ronde 10.00 uur
• Na de 3e ronde een pauze
• circa 16.30 uur prijsuitreiking
Een goed moment om met een glaasje wijn, bier of fris te proosten en
een leuke schaakbeleving af te sluiten.

