
Wanneer?

Zaterdag 3 december 2011

Aanmelden 12:15-12:45 uur

Aanvang 12:45 uur 

Waar?

Het toernooi wordt gehouden op de standaard locatie van de Schaakvereniging Dr. Max

Euwe. Deze is in ons gewone clubgebouw: Buurtcentrum “Het Ni-je Terphoes” aan de

Noord Hollandstraat 4, 7543 WB te Enschede. Telefoon 053-4773270

Voor wie?

Spelers van elk niveau, zowel clubspelers als geen clubspelers (bijv. vanuit

school), als net begonnen spelers

Entreegeld?

4,00 Euro, te betalen bij aanmelding.

Prijzen

Zoals aangegeven in het introductiestukje kan iedereen een prijs winnen! 

Net iets minder dan de helft van de schakers wint een prijs! (3 v/d 8)

Prijsuitreiking

ca. 16:30 uur

Inschrijven?

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 2 december, maar het liefst eerder

* per e-mail bij Anne Veltman (a.m.veltman@gmail.com)

* per telefoon op 0612234558

* liefst met indicatie van speelsterkte én eventuele club

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.

(ongeveer) de sterkste 20 spelers in één groep gespeeld zal worden en de 

overige groepen zullen bestaan uit 8 spelers op basis van speelsterkte. 

Zo is er voor elk niveau een leuk toernooi te spelen met kansen op 

prijzen voor iedereen! De eerste drie van elke groep winnen een prijs.

www.svdrmaxeuwe.nl

Zaterdag 3 december 2011

8e SV Dr. Max Euwe's Grand Prix Jeugdtoernooi

Ook dit jaar organiseert SV Dr. Max Euwe weer haar Grand Prix 

jeugdtoernooi. Dit jaar voor alweer de zesde keer in ons prachtige 

gebouw ’t Ni-je Terphoes.

Het belooft een geweldig spektakel te worden, waarbij door 

http://www.svdrmaxeuwe.nl/

