
Schaak Vereniging ESGOO 
 
 
Op zondag 20 november organiseren we weer het ESGOO snelschaaktoernooi. Aansluitend kunt u 
deelnemen aan het SBO –teamsnelschaakkampioenschap, dit is uiteraard niet verplicht  

Lokatie: : Fit Form Fitness, Buurserstraat 214 7544 RG Enschede 053-4772780 

Aanvang: 9.30 uur 
 
  
Prijsuitreiking 13.00 uur  

 
 
Prijzen: Groep 1: eerste prijs € 100,=  tweede prijs € 50,= derde prijs € 25,=.  

              Groep 2: eerste prijs €   30,=  tweede prijs € 20,= derde prijs € 15,=.    
 Overige Groepen: eerste prijs €  25,=  tweede prijs € 15,= derde prijs € 10,= 
 

Inleggeld: € 7,=  per deelnemer. Jeugd tot 16 jaar € 5,= (Betaling voor aanvang aan de zaal.) 

Speeltempo: 5 minuten p.p.p.p. 

Inlichtingen Telefoon: 053-4362750 

Inschrijving: per e-mail tot uiterlijk vrijdag 18 november aan: gh.grotenhuis@worldonline.nl 

Bijzonderheden: De behaalde resultaten tellen mee voor de SBO Grand Prix. 

 
 
Beste Schaakvriend 
 
Tevens nodigen we u uit voor de Team-snelschaak-kampioenschap. (zie volgende blad) 
  
Wij zouden het op prijs stellen als U reclame maakt voor deze twee  
toernooien. Door dit bericht te verspreiden onder de  
leden van Uw schaakvereniging en aan andere schaakvrienden. 
 
Alvast bedankt voor Uw medewerking. 
 
Theo Heeregrave 
Gerard Grotenhuis. 



   SCHAAKBOND      OVERIJSSEL 
      Opgericht  4 juli 1936       Aangesloten bij de KNSB 
 
Op zondag 20 november organiseert de SBO in samenwerking met ESGOO het SBO-
teamsnelsschaakkampioenschap 
                                                                                                                                                                                            
Toernooigegevens: 

• Lokatie: : Fit Form Fitness, Buurserstraat 214 7544 RG Enschede 053-4772780 

• Aanvang: 13.30 uur (Voorafgaande kunt u deelnemen aan het ESGOO snelschaaktoernooi, 
aanvang 9.30 uur, dit is uiteraard niet verplicht )  

• Prijsuitreiking ongeveer 16.00 uur  

• Prijzen: Beker. Groep A eerste prijs € 140,=  tweede prijs € 100,= derde prijs € 60,=.  
Groep B gemiddelde rating maximaal 1800 eerste prijs € 100,= tweede prijs € 60,=  derde prijs  
€ 40,=.  
Groep C gemiddelde rating maximaal 1700 eerste prijs € 80,= tweede prijs € 50,=  derde prijs  
€ 30,=. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams wordt het prijzengeld uitgebreid met 
een vierde prijs of eventuele vierde groep. 

• Inleggeld: € 15,=  per team. (Betaling voor aanvang aan de zaal.) 

• Speeltempo: 5 minuten p.p.p.p., voor teams van vier personen. (Per team maximaal één 
reserve speler en één non-playing captain toegestaan.) 

• Indeling: 2, 3 of 4 groepen op basis van speelsterkte (gemiddelde rating) aantal is afhankelijk 
van het aantal deelnemende teams 

• Inlichtingen Telefoon: 053-4614675 (mobiel 06-12825569)  

• Inschrijving: per e-mail tot uiterlijk vrijdag 18 november aan: theo.heeregrave@home.nl  

• Bijzonderheden: Open voor teams bestaande uit leden van bij de SBO aangesloten 
verenigingen. 

 
AANMELDINGSFORMULIER VOOR AANVANG INGEVULD INLEVEREN 

 
Team 1 Vereniging: 

 Spelersnaam Rating 
1   
2   
3   
4   

RESERVE   
CAPTAIN   

 
Meer teams inschrijven? Dat kan, maak dan een kopie van dit formulier. 

 

  


