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Zuidlaren 5 januari 2015  

 

 

Betreft Schoolschaaktoernooi voor teams van basisscholen 
 

 

Geachte schoolleiding,  

 

De Noordelijke Schaakbond (NOSBO) houdt elk jaar voor Groningen en Drenthe het Basisscholen–

kampioenschap voor schaakteams (BSK). Voor de regio Tynaarlo wordt dit georganiseerd door de 

schaakvereniging Oostermoer in samenwerking met de Stichting PreChess International, stichting voor 

schaken. 

 

Dit jaar vindt het evenement plaats op woensdagmiddag 11 februari op de Christelijke Dalton 

Basisschool Jonglaren, Ludinge 6, 9471 JD  Zuidlaren.  

Aanvang zo snel mogelijk na 13.15 uur doch uiterlijk 13.30 uur en de prijsuitreiking zal zo ergens 

tegen 17.00 uur zijn. 

 

Opgave/inschrijven kan door het bijgaand inschrijvingsformulier terug te mailen. 

Sluitingsdatum voor deze inzending is woensdag 4 februari 2015.  
  

Er zijn op uw school ook ongetwijfeld kinderen die kunnen schaken en die het leuk vinden om aan zo´n 

grootschalig evenement deel te nemen. Elk kind vindt tegenstand op zijn/haar eigen niveau. We hopen dat 

ook uw school teams gaat inschrijven en we daarmee de positieve lijn van voorgaande jaren kunnen 

handhaven. Het is prettig als er bij elk viertal een volwassen begeleider aanwezig is.  

 

Deelname staat open voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8. Uw school mag meedoen met zoveel teams als u 

wilt. De samenstelling van die teams mag u ook zelf bepalen. Voor elk team (viertal) is een inschrijfgeld van 

€ 5,00 voor het eerste team en € 4,00 voor elk volgend team van dezelfde school verschuldigd. Gelieve dit 

(gepast) te betalen bij de aanmelding aan het begin van het toernooi of nog liever giraal voor 4 februari op 

IBAN: NL03 RABO 0376 0923 78 (t.n.v. Schaakvereniging Oostermoer, Zuidlaren) onder vermelding van 

schoolschaken, school en team. 

Na deze regionale voorronde plaatsen de beste teams (2 of 3) zich voor de provinciale halve finale (Drentse 

Finaledag) op zaterdag 14 maart in Emmen en daarna volgt de finale van de provincies Groningen en 

Drenthe op zaterdagmiddag 28 maart in Groningen. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de schaakclub Oostermoer, Stichting PreChess International 

en mede namens de NOSBO,  

 

Heinse van Houten, jeugdleider Schaakvereniging Oostermoer 



Schoolschaakkampioenschap 2015 voor basisscholen in Nederland 

Voorronde in Zuidlaren, regio Tynaarlo 
 

Intekenlijst voor teams basisscholen 
 

Naam van de school : …………………………………………………………………………………………… 

Adres van de school : …………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon       : …………………………………………………………………………………………… 

 
Het schaaktoernooi wordt op woensdagmiddag 11 februari 2015 gehouden in de 

lokalen van de Openbare Dalton Basisschool Jonglaren, Ludinge 6, 9471 JD Zuidlaren. 
Het toernooi van ca. 7 ronden begint omstreeks 13.15 uur. Inschrijving van de teams per 
school uiterlijk 13.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 voor het eerste team, alle 

volgende teams € 4,00. Gaarne gepast betalen of nog liever giraal voor 4 februari op 
IBAN: NL03 RABO 0376 0923 78 (t.n.v. Schaakvereniging Oostermoer, Zuidlaren onder 
vermelding van schoolschaken, school en team). 

 
Bij de indeling van de teams in de lokalen worden de teams opgeroepen met de naam van 
de school en het volgordenummer van het aantal teams van de school. Daarom vooraf 

aan de 4 deelnemers van elk team opgeven in welk team zij zullen spelen! (Voorbeeld: De 
Tol 1 of De Lichtkring 2). Na afloop van de speeltijd van elke partij, waarbij telkens twee 

teams tegen elkaar spelen, beslist de toernooibegeleider in het speellokaal welk team 
gewonnen heeft. Daarom de schaakstukken op het bord laten staan totdat hij de uitslag 
bepaald heeft, tenzij de partij al eerder beëindigd was wegens schaakmat of pat. 

 
Aantal deelnemende teams 
 

Namen van de deelnemers in 

team 1 

 Namen van de deelnemers in 

team 2 

1.   

2.   

3.   

4.  4. 

   

Namen van de deelnemers in 

team 3 

 Namen van de deelnemers in 

team 4 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

   

Namen van de deelnemers in 

team 5 

 Namen van de deelnemers in 

team 6 

1.  1. 

2.  2. 

3.  3. 

4.  4. 

 

Deze opgave via e-mail terugsturen naar jeugdleider@oostermoerschaak.nl 
U mag best meer dan 6 teams opgeven, graag zelfs! 

 


