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Beste schaakvrienden,
Het schaakseizoen is inmiddels weer volop van start. Er zijn weer veel toernooien en evenementen ingepland, en de
kalender op de website [url]www.sboschaak.net[/url] is voor de komende maanden flink gevuld. De kalender is nog niet
volledig verwerkt, met name de toernooien in de 2e helft van het seizoen staat er nog niet allemaal op.
Jeugd GP en JCC
De jeugd grandprix cyclus start dit jaar met het Minerva toernooi op 29 oktober. Ook is er uiteraard weer de JCC, de
Jeugd Club Competitie. Informeer bij je jeugdleider naar de mogelijkheden om met jouw club mee te doen.
Voor wie niet kan wachten tot eind oktober is er het Open NK snelschaken voor de jeugd op 1 oktober in Bunschoten en
het open NK teams op 25 september in Mierlo.
SBO Muensterland
Gisteren is voor het eerst in een aantal jaren het traditionele interland tussen de SBO en onze oosterburen weer
gespeeld. Zowel de senioren als de junioren van de SBO schreven een ruime overwinning op hun naam. De KiepKerl en
de Springertrofee zijn wederom in Nederlandse handen. Ik neem aan dat er nog een uitgebreid verslag op de site komt.
Veel schaakplezier,

Jeugdagenda24-09-2011 Amersfoort KNSB jcc ronde 1 ac
25-09-2011 Mierlo Open NK jeugdteams
01-10-2011 Bunschoten Open NK Snelschaken jeugd
15-10-2011 Amersfoort KNSB jcc ronde 2 acd
22-10-2011 Arnhem Huttontoernooi
29-10-2011 Hengelo Jeugd gp Minerva
05-11-2011 Amersfoort KNSB jcc ronde 3 acd
12-11-2011 Eindhoven Open NK rapid jeugd
19-11-2011 Almelo Jeugd gp Almelo
03-12-2011 Enschede Jeugd gp Max Euwe

Agenda senioren / overig17-09-2011

KNSB ronde 1

08-10-2011 Enschede Dr. Max Euwe toernooi
12-10-2011 Wierden SBO-Thema-avond
27-10-2011 Borne PK-veteranen 1e ronde
29-10-2011 KNSB ronde 2
17-11-2011 Borne PK-veteranen 2e ronde
19-11-2011 Almelo Almelo snelschaaktoernooi
26-11-2011 KNSB ronde 3
03-12-2011 Metelen (D) Esgoo Jubileumtoernooi
08-12-2011 Borne PK-veteranen 3e ronde
Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief kan op: www.sboschaak.net -> Nieuwsbrieven.

