
Voorronden PK-D
Op zaterdag 4 december worden de voorronden voor het PK-D gespeeld te Almelo. Er wordt 
gespeeld volgens het Zwitsers systeem (9 ronden), de eerste 5 plaatsen zich rechtstreeks voor de 
finale ronde van het PK-D, waar de plaatsen voor het NK in Rijswijk verdiend kunnen worden.
Verder wordt er gespeeld om een meisjes titel, hier kan eventueel een plaats voor het NK- meisjes
in Rijswijk verdiend worden (Zie voor de precieze regelingen de SBO website 
www.sboschaak.net jeugd/reglementen/persoonlijk kampioenschap)

De gegevens van het toernooi zijn.

Datum : 4 december 2004
Aanmelding : 10.15-10.45 uur
Aanvang : 11.00 uur
Prijsuitreiking : ca. 17.30 uur
Plaats : Vislust

Slachthuiskade 50 7602 CV Almelo

Voor wie : Zowel jongens als meisjes die lid zijn van een schaakverenigingen en geboren 
op/na 1 januari 1993

Speeltempo : 20 min p.p.p.p

Formule : Indeling tijdens het toernooi is zwitsers, de eerste ronden op jeugdrating

Prijzen : Nummers 1 t/m 5, en als die bepaald kan worden de meisjes kampioen

Inschrijving uiterlijk 2 december 2004:
- Per e-mail fam_fd.elgersma@wxs.nl.  
- Onder vermelding: naam, geboortedatum en vereniging

Inschrijfgeld : Euro 4.00 per persoon, te betalen bij de inschrijftafel.

Routebeschrijving:
Komend van de A35: H.R.Holstlaan: 2e stoplicht linksaf Weezebeeksingel op na de kruising met de 
Wierdensestraat overgaand in de Schuilenburgsingel. 1e spoorwegviaduct onderdoor, pal daarna 1e verkeerslicht 
rechts, na 10 meter weer rechts. Club gebouw na 75 meter links.
Komend van af Wierden: brug twente-rijn kanaal over, 1e stoplicht links de Schuilenburgsingel op, verder zie 
boven.
Komend van Vriezenveen (N36): 1e stoplicht rechtsaf, de Bieskolsingel op, later overgaand in 
Schuilenburgsingel, 1e spoorwegviaduct onderdoor, pal daarna linksaf en na 10 meter rechts, Club gebouw na 
75 meter links.
Komend vanaf Borne: Over de oude rijksweg N743, richting Vriezenveen aanhouden. Bij laatste verkeersliccht 
(ter hoogte wijk Schelfhorst) linksaf de Bieskolsingel op, verder zie richting Vriezenveen


