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Beste schaakvrienden,
Dit is alweer de 2e nieuwsbrief van het seizoen. De jaargids lag vanochtend op de deurmat, de eerste
competitiewedstrijden zijn gespeeld. Ook de inschrijving voor het veteranentoernooi is geopend, en in Winterswijk is het
traditionele Schaakvrij aangekondigd.

Grand Slam

Mat-Ador organiseert dit jaar een Grand Slam toernooi: een meerdaags toernooi voor de jeugd, met partijen met een
ruime speelduur van 1 uur pppp. Afgelopen jaren was er in de regio geen toernooi waar de gevorderde jeugd rustig de
tijd kon nemen voor een partij. Mat-Ador heeft positief gereageerd op het verzoek van de jeugdcommissie om dit op de
agenda te zetten. We hopen uiteraard op voldoende belangstelling van de jeugdleden.
Hieronder een selectie van het nieuws van de site, en de schaakagenda.

Grand Slam Wierden 25-26 oktober 2012
Het Grand Slam Wierden jeugdschaaktoernooi vindt plaats in de herfstvakantie op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober.
Met een bedenktijd van 1 uur pppp is het toernooi met name bedoeld voor de wat gevorderde jeugdschakers.
Zie
flyer GS Wierden voor alle informatie.
Ewout Kanger

06-10-2012

Indeling seizoen 2012-2013
De indeling van de achttallencompetitie staat nu volledig op de site vermeld.
De indeling van de viertallencompetitie staat nu op de site vermeld.
Bij de groepen waar OSBO clubs meedoen is door een technische fout nog niet volledig vermeld. (dat zijn de groepen:
hoofdklasse, klasse 2, klasse 3B en klasse 5)(indeling voor deze groepen is aan de teamleiders bekend gemaakt per
mail)
Er wordt z.s.m. gewerkt aan een oplossing.
Gerard de Lange
27-09-2012

Jeugdagenda

13-10-2012 NjK Snelschaken
16-10-2012 Winterswijk Schaakvrij
25-10-2012 Wierden Jeugd Grandslam
26-10-2012 Wierden Jeugd Grandslam
27-10-2012 LeiSB Hutton
17-11-2012 Eindhoven NK Jeugdrapid
01-12-2012 Almelo Jeugd gp Almelo
27-12-2012 PK-ABC
28-12-2012 PK-ABC
29-12-2012 PK-ABC

Agenda senioren / overig

13-10-2012 Raalte Jubileumtoernooi Schaakclub Raalte (GP)
16-10-2012 Winterswijk Schaakvrij
20-10-2012 Enschede Rapidtoernooi Dr. Max Euwe GP
25-10-2012 Borne PK Veteranen
03-11-2012 KNSB 3e ronde
22-11-2012 Borne PK Veteranen
24-11-2012 KNSB 4e ronde
15-12-2012 KNSB 5e ronde
20-12-2012 Borne PK Veteranen
05-01-2013 Hengelo Jan Krul GP
Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief kan op: www.sboschaak.net -> Nieuwsbrieven.

