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SV Dr. Max Euwe's 1e Jeugdkampioenschap

Chess 960

Er zal worden gespeeld met officiële DGT Chess 960 klokken, verzorgd door Albert Vasse.

Wat is Chess 960?

- de witte en zwarte stukken staan gespiegeld tegenover elkaar
- elke speler heeft een witveldige en een zwartveldige loper
- de koning staat altijd tussen de torens, om te kunnen rokeren.

Dus: standaard openingskennis is in deze schaakvariant nutteloos!

Wanneer?
Zaterdag 26 juni 2010:
12:00-12:15 vindt een uitleg over de schaakvariant plaats door Floris van Assendelft
12:15-12:45 aanmelden + opening
12:45 uur zal het toernooi beginnen
16:30 uur prijsuitreiking

Waar?

Prijzen?
Er zijn bekers te verdienen op basis van je rating. (er worden verschillende groepen gemaakt)

Kosten?
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro te voldoen in de speelzaal.

Routebeschrijving
Openbaar vervoer: vanaf station, buslijn 1 richting Wesselerbrink, uitstappen bij halte WKC Boswinkel.
Auto: Komend van de A-35: afslag Enschede-Zuid nemen. Linksaf de Zuiderval op. Vervolgens moet u bij de
stoplichten linksaf (Wethouder Beverstraat). De eerste straat links (na 200 meter) is de Utrechtlaan. Deze rijdt u
in en dan net voordat u niet verder kunt met de bocht mee naar rechts, de Noord Hollandstraat.

Op zaterdag 26 juni organiseert Dr. Max Euwe haar eerste Chess 960-toernooi voor de jeugd.
In deze schaakvariant is standaard openingskennis nutteloos! Het toernooi bestaat uit zeven ronden, waarin 
elke speler per partij 15 minuten heeft. 
Alvorens het toernooi zal er een training plaatsvinden, verzorgd  door Floris van Assendelft, waarin de 
spelregels en enige tips worden gegeven. De uitleg zal van 12:00 uur tot 12:15 uur zijn, het toernooi zelf 
begint om 12:45. 

Chess 960 wordt ook wel Fisher Random Chess genoemd. er wordt gespeeld volgens de normale schaakregels. De 
stukken staan echter in de beginstelling op een andere plaats dan we gewend zijn bij het klassieke schaak. De 
pionnen blijven gewoon op de tweede en zevende rij staan, en de witte stukken op de eerste en de zwarte op de 
achtste rij. De positie van de stukken wordt echter “willekeurig” bepaald, waarbij we op een paar kleine regels 
moeten letten:

Het toernooi wordt gehouden in het gewone clubgebouw van de Schaakvereniging Dr. Max Euwe. Deze is: 
Buurtcentrum “Het Ni-je Terphoes” aan de Noord Hollandstraat 4, 7543 WB te Enschede.

Iets meer dan één op de drie kinderen wint een prijs! Ook zal er een Chess 960-klok verloot worden, beschikbaar 
gesteld door DGT. Deze verloting vindt plaats direct na de prijsuitreiking.

Inschrijven:   Uiterlijk vrijdag 25 juni 2010, maar het liefst zo vroeg mogelijk:
per e-mail bij Anne Veltman (a.m.veltman@student.utwente.nl) of per telefoon op 0612234558


