
SCHAAKCLUB VEENDAM AFDELING JEUGDSCHAAK 
 zet de traditie voort als afsluiter van het seizoen met een nieuwe editie van het 
 

 

www.scveendam.nl  

Open Veendammer 
Jeugdtoernooi 2011 
 
 
SPEELSYSTEEM 
Negen ronden ‘“Zwitsers” in één groep met 12½  minuten per persoon per partij,  zonder noteren.  
 
VOOR WIE? 
Iedereen (ook niet-leden van een schaakclub) kan meedoen: buren, vrienden en familieleden zijn van harte 
welkom om te komen spelen. De omringende verenigingen Paardensprong Groningen, Oostermoer Zuidlaren; 
Van der Linde Winschoten en Rochade Pekela worden speciaal uitgenodigd om met hun jeugdleden te komen. 
 
SPEELAVONDEN 
Drie clubavonden: dinsdag 26 april, 10 mei en 17 mei. 
 
KOSTEN 
Leden van S.C. Veendam gratis. Leden van andere clubs en niet-leden kunnen meedoen voor 1 euro per avond.  
 
PRIJZEN 
Er zijn medailles te winnen de nummers 1, 2 en 3. Iedereen krijgt een herinnering.    
 
LOKATIE 
Wijkcentrum Dukdalf, De Reede 1,  9642 MA Veendam (0598) 620531 
 
TIJD  
Inschrijving vanaf 18.00 uur. Start wedstrijden: 18.15 uur. Als je later binnen bent kan je meedoen, maar dan 
moet je misschien de eerste ronde nog wachten. Je kan ook meedoen als je maar één of twee avonden kan.  
 
TOERNOOILEIDING 
De toernooileiding bestaat uit: Piet Jongejan (indeler), Trevor Mooijman (hoofdarbiter) en Ron Verheijen. 
 
OPGAVE VOOR HET TOERNOOI 

- De leden van schaakclub Veendam hoeven zich niet op te geven, want het is op de eigen clubavond.  
- Geen lid van de club? Graag van te voren opgeven, maar je mag je ook aan de zaal aanmelden. 

Zorg dan wel dat je om 18.00 uur aanwezig bent, want om 18.10 uur wordt de indeling gemaakt.  
- Als je de eerste avond mist, kan je alsnog meedoen op elke andere avond. Ook kan je gerust een ronde 

missen als je eerder weg moet of als je pas later kan komen.  
 

MEER INFORMATIE & OPGAVE 
Trevor Mooijman bestuurslid jeugdleider (0598) 713405; 06- 40708655 jeugdschaak@initfour.nl  
 


