
SCHAAKVERENIGING LONNEKER ORGANISEERT 

HET TWEEDE OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 

CONDITIESCHAAK 
ZATERDAG 2 juli 2011 

 
Inschrijving (uiterlijk woensdag 29 juni): 
  Paul ten Vergert& Gijs Gerritsen 
  Telefoon 06-22345756 - 06-51146049  
  Paultenvergert@hotmail.com & Gerritsengijs@hotmail.com 
 
Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens: 
 
Voornaam 
Achternaam 
Bondsnummer 
Schaakvereniging 
KNSB-rating 
Geboortedatum 
Woonplaats 
E-mail 
Telefoonnummer 
 
Uw naam, rating, geboortejaar en vereniging zullen vermeld worden op onze website via de 
volgende link: 
http://www.svlonneker.nl/conditieschaak.htm 
 

 
 
 

Datum:  2 juli 2011 
Aanmelding: 10.45 - 11.15 uur 
Aanvang:  11.30 uur 
Prijsuitreiking: ca. 16:30 uur 
Plaats:  Konstruktieburo ten Vergert 
  Lonnekeresweg 45 
                                                7524 RH Lonneker 
Routebeschrijving: 
 
Per auto is Lonneker het beste bereikbaar vanaf afslag Oldenzaal Zuid op de A1. Vanaf hier de 
Oldenzaalsestraat volgen richting Enschede.  In Lonneker gaat u bij de stoplichten rechtsaf de 
Scholten Reimerstraat in.  Als u vanuit Enschede over de oldenzaalsestraat komt gaat u bij de 
stoplichten linksaf de Scholten Reimerstraat in.  rijd nu richting het kerkplein. Op het kerkplein rijd 
men voor café sprakel langs de bergweg in. Na 500 meter rijd u de bebouwde kom uit, hier moet u 
linksaf slaan de lonnekeresweg in. LET OP! Dit is een onverharde weg. 
 

 
 
 

Inschrijfgeld:   
€ 10,00 per persoon, te voldoen bij aanmelding 
op 2 juli  
 
Formule: 
Zeven tot negen ronden (afhankelijk van het 
aantal deelnemers en het weer) volgens 
Zwitsers indelingssysteem. 7 minuten p.p.p.p. 
met de klok op 10 meter afstand. 
 
Reglement: 
Er wordt gespeeld volgens het FIDE 
snelschaakreglement aangepast voor het 
conditieschaak. 
 
Prijzen: 
Eerste prijs minimaal 100 euro; tevens 
leeftijdsprijzen voor 40+ en 50+ers.   
 
Deelname is op eigen risico, EHBO is echter 
aanwezig!  
 
Het toernooi vindt plaats in de buitenlucht 
op een grasveld. Bij zeer ongunstige 
weersomstandigheden of bij minder dan 30 
deelnemers kan het toernooi worden 
geannuleerd! Deelnemers zullen daarvan 
uiterlijk vrijdagavond 1 juli telefonisch van 
op de hoogte worden gesteld! 
 
Het Tweede Open Nederlands 
Kampioenschap conditieschaak wordt mede 
mogelijk gemaakt door Konstruktieburo Ten 
Vergert. 
 

 

 


