
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?

Dinsdag 7 april 2015:

19:45-20:00 vindt een uitleg over de schaakvariant plaats

20:00-22:30 wordt het daadwerkelijke toernooi gehouden

Waar?

Het toernooi wordt gehouden tijdens een open avond van SG Max Euwe.

Het zal plaats hebben bij 't Ni-je Terphoes

Noord Hollandstraat 4, 7543  WB te Enschede.

Entreegeld?

Nee, u hoeft voor onze open avonden nooit entreegeld te betalen. Zo ook niet voor deze

speciale gelegenheid.

Inschrijven?

Inschrijven is van tevoren niet nodig. U bent van harte welkom deze vrijdag langs te

komen. Graag wel uiterlijk 19:45 aanwezig zijn.

Prijzen

Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen, in natura. Een Chess 960 schaakklok is door

DGT als prijs ter beschikking gesteld. Natuurlijk bestaat de hoofdprijs

onder andere uit de titel Enschedese Kampioen Chess 960  van 2015!

Contact

Meer informatie kunt u vinden op www.sgmaxeuwe.nl.

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:

website: sgmaxeuwe.nl

SG Max Euwe's Open Enschedese kampioenschap

Chess 960
Op dinsdag 7 april bent u van harte welkom op onze open avond. Wij  organiseren een 
speciale avond met de invulling van het officiële open Enschedese kampioenschap Chess 
960! In deze schaakvariant is standaard openingskennis nutteloos! 

Het toernooi bestaat uit zeven ronden, waarin elke speler per partij 10 minuten 
bedenktijd krijgt. Voorafgaand aan het toernooi zal er een training plaatsvinden 
waarin de spelregels en enige tips worden gegeven. De avond begint om 19:45.

http://www.sgmaxeuwe.nl/

