
 

basisschoolkampioenschappen| halve finale 

 
 

www.nosbo.nlschoolschaak@nosbo.nl   (0598) 717 193     06-40708655 

Aan: de winnende schoolteams van de plaatselijke voorrondes 
Betreft: uitnodiging halve finaleOmmelanden 
Datum: 14 maart 2015 
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Van harte gefeliciteerd met de hoge klassering van uw schoolteam bij de voorronde 
in uw gemeente. Uw school heeft zich hiermee geplaatst voor de halve finale. 
 
Locatie: Sporthal de Mencke, Sportlaan 4, 9981 JZ Uithuizen. 
De sporthal staat in een woonwijk. Er is een parkeerterrein aanwezig bij de 
sporthal. In de sporthal is een kantine, waar koffie/thee/fris, snacks, soep en 
broodjes worden verkocht. In de directe omgeving is ook gelegenheid iets te halen.  

 
Systeem: 7 ronden Zwitsers; bedenktijd: 15 minuten p.p.p.p. (met klok). 
Wedstrijdleider: dhr. Arend Bensink, schaakvereniging ScepU, Usquert. 
Zaal open: 11:30 uur; inschrijving: 11:45 tot 12:15 uur; start uiterlijk 12:30 uur. 
De drie hoogst geëindigde teams plaatsen zich voor de finale op zaterdag 28 maart. 
 
Uw team heeft recht op deelname, maar we zouden het op prijs stellen 
wanneer u vroegtijdig aangeeft of uw team wel of niet gaat meedoen.  
Indien u om welke reden dan ook moet afzien van deelname, wilt u zich dan per 
ommegaande afmelden bij ondergetekende? Want dan heeft de NOSBO nog de tijd 
om een vervangend team op te roepen. Uiterlijk graag 6 maart bericht. 
 
Het inschrijfgeld (5 euro per team) dient contant aan de zaal betaald te worden.  
 
De organisator vraagt u of een teamfoto ter beschikking wilt stellen voor publicitaire 
doeleinden (op www.nosbo.nl). Gelieve de foto te mailen aan: arend.bensink@scepu.nl 
 
Ik wens u een fijne schaakmiddag voor uw leerlingen. 
 

Trevor Mooijman, coördinator basisschoolkampioenschappen 
 
 
Uitgenodigde teams:         cursief = wildcards 

 

Grijpskerk Leek Haren Bedum /  
Ten Boer 

Winsum /  
Eemsmond 

Oldambt Veendam/HS OM 

Borgstee 1 Nijenoerd 2 Petersen Fontijn 1 Usquert 1 Zaaier Antonius  

Borgstee 2 Nijenoerd 1 Nicolaas Fontijn 2 Noordkaap  Sjaloom  

De Borgh  Linde Huifkar Tiggeldobbe    

Rehoboth    Meander    

       19 

 


