
 
 
3e Akzo Nobel toernooi gegevens 2005-2006 
3e Akzo Nobel talenten toernooi 
Jeugd en senioren integratie-schaaktoernooi 
 
In het seizoen 2005-2006 organiseert de Jeugdschaakvereniging Minerva 
in samenwerking met HSC-Stork het derde Akzo Nobel talenten schaaktoernooi. 
Dit is een zwitsers toernooi op de vrijdagavond. Doelstelling is om de 
integratie van jeugd en senioren te bevorderen en tevens om de jonge 
talenten van Twente extra mogelijkheden te geven om met elkaar in een 
gezellige sfeer langere partijen te spelen. 
 
Toernooivorm: 9 ronden Zwitsers in 3 groepen 
Groep A (KNSB-rating >1600) 
Groep B (KNSB-rating <= 1600) 
Groep C (jeugd geboren na 1993 of SBO-jeugdrating < 800) 
Mogelijkheid voor het opnemen van 3 bye's, behalve in de laatste 2 ronden. 
(bye uiterlijk aan te melden één ronde van tevoren) 
 
Speeldata : 
In 2005 de volgende data: 
7 oktober, 21 oktober, 2 december 
In 2006 de volgende data: 
13 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei en 23 juni 
Aanvang ongeveer 20.00 uur 
 
Speeltempo: 
Groep A en B: 40 minuten p.p.p.p. met bijtelling van 30 seconden per zet 
Groep C: 30 minuten p.p.p.p. met bijtelling van 15 seconden per zet 
(zodat de jongste spelers om circa 21.00 uur klaar zijn met 
spelen) 
 
Plaats: Clubgebouw Minerva: Speeltuinvereniging "de Breemars" 
Groenhofstraat 36A, Hengelo (tel. 074-2432199) 
 
Prijzen: 
Groep A: EUR 100, EUR 60, EUR 40, EUR 20, EUR 10 
Groep B: EUR 50, EUR 30, EUR 20, EUR 10, EUR 5 
Groep C: EUR 15, EUR 10, EUR 8, EUR 6, EUR 5 
Wisselbekers voor de sterkste jeugdspelers in elke groep. (Jeugd is t/m 1985) 
en voor de winnaar van de A-groep. 
 
Inschrijving uiterlijk donderdag 6 oktober: 

- Per e-mail fam.hummel@inter.NL.net 
- Graag met met vermelding van naam, KNSB-rating, geboortedatum (voor jeugd), 
schaakvereniging en KNSB-nummer. 
 
Inschrijfgeld : EUR 5,00 betaling aan de zaal op de 1e speelavond. 
 
Actuele informatie over het toernooi zal geplaatst worden op 

de website http://www.schakendhengelo.nl/ 


