
 
 

 

SBO 
Nieuwjaars- 

Toernooi 
 

Zaterdag 2  Januari 2010 
wijkcentrum Erve Noordik 

Bosrand 33 
7602 CH  Almelo 

Telefoon:  0546 860100   
 
 

 
 
Deelname alleen mogelijk bij vooraanmelding onder vermelding van: 
 
naam; club; KNSB-bondsnummer; KNSB-rating; gewenste toernooi. 
 
Ook niet club-leden en huisschakers zijn van harte welkom. 
  

Jeugdtoernooi (geboren in 1992 of later) € 5,00  
   Aanmelden t/m 28 december 2009 bij 
   Jan Hummel Tel. 074-2911988 
   Email : jeugdgp@sboschaak.net 
 
   Nieuwjaarstoernooi     € 8,50 
   Aanmelden t/m 28 december 2009 bij 
   Werner Gesing Tel. 06-52698678 
   Email : wedstrijdleider@sboschaak.net  
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Gaarne nodigen wij u uit deel te nemen aan het SBO-nieuwjaarstoernooi 
2010. Traditioneel organiseert de SBO al jaren het SBO-kersttoernooi. 
Door de drukke agenda in december, was de organisatie echter 
genoodzaakt het toernooi naar januari 2010 te verplaatsen.  
De wedstrijden vinden dit jaar plaats in Erve Noordik 
(www.ervenoordik.nl ) in Almelo. Erve Noordik heeft een bar met een  
beperkt assortiment. Etenswaren worden niet verkocht. Er is echter een 
cafetaria in de directe nabijheid. 
Meegebracht  drinken mag in het gebouw niet worden genuttigd. Voor de 
deelnemers zijn er oliebollen. 
 
Het nieuwjaarstoernooi is een rapid toernooi van 20  minuten p.p.p.p, 7 
ronden zwitsers op weerstand gespeeld in één groep. Het toernooi 
maakt deel uit van de Grand Prix cyclus van de SBO. 
 
Prijzen: 
 
A groep: allen    C-groep: rating > = 1600    
1e  € 100, 2e  € 75, 3e  € 30    1e € 40, 2e € 20, 3e € 15  
 
B-groep: rating > = 1900   D-groep: tot 1600 
1e  € 50, 2e  € 30, 3e € 20  1e  € 25, 2e € 15, 3e € 10  
  
 
Parallel met het seniorentoernooien is er ook een toernooi voor 
jeugdspelers. Het jeugdtoernooi maakt deel uit van de Jeugd Grand 
Prix cyclus van de SBO. Het jeugdtoernooi wordt gespeeld in groepen 
van maximaal 24 deelnemers op basis van speelsterkte (rating). Indeling 
is zwitsers over 7 ronden en speeltempo is 20 min. p.p.p.p.. 
Prijzen: bekers voor nummers 1 t/m 3 van elke subgroep (A, B en C) van 
8 spelers 
 
De spelersregistratie voor beide toernooien is van 09.45 uur tot 10.15 
uur. De eerste ronde start om 10.30 uur. De prijsuitreiking wordt 
verwacht omstreeks 16:15 uur. 
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