
 
 
 
 
 

SBO Jeugdclubcompetitie E-Jeugd 
 

Wederom is dit jaar de SBO Jeugdclubcompetitie voor de E-Jeugd in Hardenberg. 
Het toernooi wordt gespeeld in de Pothof, clubgebouw van SV Dion Hardenberg. 
Van harte welkom op zaterdag 9 April 2005. 
 
Heeft uw vereniging jeugd geboren in of na 1995, en komt u tot een viertal dan is deelname mogelijk 
met zoveel teams als wenselijk. Het winnende team is de sbo-kampioen in deze categorie. 
 
Deelname van zoveel mogelijk teams is van groot belang. Ten 1e omdat er 2 plaatsen zijn te verdienen 
voor het Nederlands clubkampioenschap voor E-jeugd. Ten 2e omdat het aantal deelnemende teams 
bepaalt hoeveel teams volgend seizoen mogen meedoen. 
De datum voor het NK is zaterdag 21 mei 2005. De datum van aanmelding is 21 april.. 
Van tevoren kunt u bepalen of uw team mee kan doen bij eventuele plaatsing, 
  
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,- voor het 1e team van een vereniging ,€ 6,- voor een 2e team en € 4,- 
voor een 3e team en eventueel volgende teams. Alle teams worden geacht zich om 12.15 te melden. 
Normaal gesproken zal de prijsuitreiking rond de klok van 17.00 uur zijn. Het aantal te spelen ronden 
zal afhangen van het aantal ingeschreven teams, waarschijnlijk zo’n 7 ronden. Het speeltempo is 20 
minuten per persoon per partij. 
 
Van kracht is het SBO Jeugdcompetitiereglement, te vinden op de sbosite (www.sboschaak.net) 
En de jeugdjaargids 2004/2005. Met de volgende aanpassing: 
Ad 3: alle wedstrijden zullen op de dezelfde dag worden gespeeld. 
Ad 5: Noteren is niet verplicht. En er zullen geen snelschaakpartijen gespeeld worden. 
 
Er zijn prijzen voor de teams die op de plaatsen 1 t/m 3 eindigen, voor het hoogst geindigde 2e team 
en voor het hoogst geeindigde 3e team. Probeer dus zoveel mogelijk teams in te schrijven, niet alleen 
om de prijzen maar ook om de deelname van het aantal teams voor het NK komende jaren. Ook de 
allerjongste spelers kunnen hun hart op halen op deze dag. 
 
Inschrijven kan tot donderdag 7 April plaatsvinden bij : Jan Euverman, Eiberhof 17 7772 GP 
Hardenberg, Tel, 0523-265652, Email  fam.euverman@filternet.nl
Bij opgave van de teams graag even noteren, de naam van de vereniging, en per team de namen van de 
spelers, geboortedatum en bondnummer, en niet onbelangrijk de bordvolgorde. 
 
Locatie en routebeschrijving. 
De Pothof, M.Azn.de Ruyterstraat 2 7772 ZD Hardenberg  Tel. 0523-261776 
Vanaf NS station: 5 minuten lopen tegenover het station de pothofweg in rechtdoor en aan het eind 
rechts. Auto van Tubbergen: na spoorwegovergang bij rotonde rechtsaf (Bruchterweg) Schuitestraat 
rechtsaf en direct linksaf Pietheinstraat in, halfweg rechts is de Ruyterstraat. Auto van Ommen : volg 
afslag Hardenberg, bij 2e verkeerslichten linksaf (Europaweg), bij T-kruising rechtsaf (Bruchterweg) 
Linksaf de Schuitestraat in verder zie boeven. 
 
 
 
Namens de SBO jeugdafdeling  
Jan Euverman. 
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