
 

 

Zoals de meesten van u weten vindt op 21 mei ter gelegenheid van het  75-jarig jubileum  van de 

Schaakbond Overijssel en SV  Xidata Hardenberg, de eindronde van de  reguliere competities van 

de 1e t/m de 3e klasse plaats in Hardenberg. 

SBO-schakers, die deze dag niet meedoen aan de slotronde, zijn natuurlijk ook welkom en wij 

bieden hen de mogelijkheid mee te doen met één van onderstaande toernooivormen. 

De inschrijfgelden  (€ 5,00 per persoon) komen geheel ten goede aan de Stichting Europa 

Kinderhulp www.europakinderhulp.nl  . Er wordt geen prijzengeld uitgekeerd, maar voor de 

podiumplaatsen zijn er bekers beschikbaar gesteld. Tevens krijgen alle deelnemers een kleine 

lunch (koffie en twee broodjes).  

Fantasieschaaktoernooi 

 

Tijdstip inschrijving 10.30 uur.  Aanvang  direct na de opening om 11.15 uur, einde 16.30 uur. 

 

9 ronden, 10 min pppp  

ronde 1:  Weggeefschaak 

ronde 2:  Extinctieschaak 

ronde 3:  Schietschaak 

ronde 4:  Weigerschaak 

ronde 5:  Lawineschaak 

ronde 6:  Eenentwintigen 

ronde 7:  Cilinderschaak 

ronde 8:  Bejaardenschaak 

ronde 9:  Bughouse 

Voor elke ronde wordt een uitleg gegeven van de spelregels (kijk  voor een voorproefje op 

www.chessvariants.com). 

Het toernooi wordt zo flexibel mogelijk opgezet waarbij deelnemers net zo veel byes kunnen 

opnemen als zij zelf willen. Echter alleen deelnemers die minimaal 6 ronden hebben 

meegespeeld komen in aanmerking voor de prijzen. 

Vlak voor het indelen dient bij de organisatie duidelijk zijn wie er deelneemt aan de volgende 

ronde.  

Dit toernooi richt zich vooral op jeugdspelers maar is uitermate geschikt om samen met senior-

schakers te spelen. Senioren zijn dan ook van harte welkom mee te doen en worden 

nadrukkelijk uitgenodigd in te schrijven en kennis te maken met de schaakvariaties. Er wordt 

zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 

 

Aanmelding via wedstrijdschaak@sboschaak.net  onder vermelding van –naam-rating-leeftijd. 

http://www.europakinderhulp.nl/
http://www.chessvariants.com/
mailto:wedstrijdschaak@sboschaak.net


 

Millennium 4-tallen-toernooi 

Tijdstip inschrijving 10.30 uur. Aanvang 11.15 uur direct na de opening , einde 16.30 uur. 

Inschrijving: € 20 per team  

9 ronden  rapid 

Een toernooivorm voor 4-tallen waarbij  ook alle Millenniumsteden uitgenodigd worden een 4-

tal schaakteam af te vaardigen. 

Aanmelding via  wedstrijdschaak@sboschaak.net  onder vermelding van:  

–  teamnaam -4 spelersnamen met rating. 

 

Wedsimultaan Jan Timman 

Timman speelt  vanaf 13.00 uur  tegen 12 prominenten.  Als er een partij geëindigd is, wordt 

deze plek opgevuld door een nieuwe speler, op inschrijving ter plekke.  Spelers dienen minimaal 

€ 5,00 in te zetten.  Bij winst van Timman gaat dit naar het goede doel. Bij remise houdt de 

speler zijn inleg. Bij  eigen winst krijgt hij zijn inleg uitbetaald.  Spelers met een hogere inleg 

krijgen voorrang bij opvulling van de lege plekken. 

 

Correspondentieadres 

Secretaris SBO 

Erik Blom 

Larixplein 3 

8102 JL  RAALTE 

erikblom@home.nl  

Tel. 06-21417131 

Lokatieadres: 

De Schakel 

Lage Doelen 5 

7772 BL- Hardenberg 

Tel.0523-261554 
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