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Senioren PK
Voor de PK senioren is inmiddels de eerste ronde gespeeld in Borne. Zie voor meer info het nieuwsitem verderop in
deze nieuwsbrief.
Drukke periode Jeugd GP's
De komende 3 zaterdagen zijn er jeugd gp's. Op 28 januari kan er geschaakt worden in Nijverdal, en op 4 februari in
Borne. Je kunt je nog aanmelden voor beide toernooien. Nog een week later is het toernooi van Het Zwarte Paard in
Ommen.
Ratingdiploma's
De jeugdcommissie heeft afgelopen jaarvergadering een voorstel ingediend om ratingdiploma's uit te geven aan
jeugdleden die bepaalde ratingnormen halen. En de beste manier om je rating te laten stijgen is veel schaken en dus
aan veel toernooien mee te doen. De knsb jeugdrating van mei is bepalend. Volgende week wordt de rating van februari
gepubliceerd, deze zal binnenkort ook op de sbo site staan. Voor meer info, zie de jeugdjaargids.

PK senioren van start
Zaterdag 21 januari is het PK Senioren 2012 weer van start gegaan. Met 48 deelnemers één deelnemer meer dan vorig
jaar.
Voorzitter Erik Mijnheer opende het toernooi met een oproep aan de deelnemers om een enquete in te vullen. Het
bestuur van de SBO stelt een onderzoek in naar de opzet van het PK Senioren. Overige leden van de SBO krijgen
binnenkort deze enquete via email toegezonden.
De eerste ronde kende geen grote verrassingen. Alle rating favorieten wisten hun partij te winnen. De uitslagen zijn te
vinden onder 'toernooien'. Door het geringe aantal aanmeldingen in de C-groep, heeft de wedstrijdleiding besloten deze
groep samen te voegen met de B-groep.
Op 18 februari vinden ronde 2 en 3 plaats.
Erik Blom
22-01-2012

Jeugdagenda

28-01-2012 Nijverdal Jeugd gp Henk van den Bergtoernooi
04-02-2012 Borne Jeugd gp Borne
10-02-2012 n.v.t. Slim! NK Scholen VO kwalificatieronde 1
11-02-2012 Ommen Jeugd gp HZP
18-02-2012 SBO jcc-E
18-02-2012 Winterswijk Snelschaaktoernooi WSG
10-03-2012 Almelo Jeugd gp Almelo
24-03-2012 Hengelo SBO Pupillendag (PK F,G,H)
31-03-2012 Wierden Jeugd gp Mat Ador
06-04-2012 Waalwijk NK E jeugd

Agenda senioren / overig

04-02-2012 Balkbrug Boertjes Schaaktoernooi GP
10-02-2012 Hengelo Bedrijfsnelschaaktoernooi
11-02-2012 KNSB ronde 6
11-02-2012 Zwolle Bierweek Schaaktoernooi
18-02-2012 Borne SBO PK senioren ronde 2 en 3
18-02-2012 Winterswijk Snelschaaktoernooi WSG
25-02-2012 Hardenberg Xidata Hardenberg GP
02-03-2012 Zwolle Zwols weekend toernooi
03-03-2012 Borne SBO PK senioren, ronde 4 en 5
09-03-2012 n.v.t. Slim! NK Scholen VO kwalificatieronde 2
Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief kan op: www.sboschaak.net -> Nieuwsbrieven.

