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Datum: zaterdag
14 februari 2015.
Locatie: Erasmiaans
Gymnasium,
Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.
Datum: zaterdag 16 maart 2019.
Inschrijving tot uiterlijk 12 maart 2019.
Aanmelding vanaf 9.00 uur.
Aanwezig uiterlijk om 9.45 uur.
Opening 10.00 uur.
Start eerste ronde 10.30 uur.
Prijsuitreiking: 16.45 uur.
Voor viertallen van scholen uit het basisonderwijs.
Speelschema: 9 ronden van 15 min. pppp, RSB
kampioenschap 7 ronden van 20 min. pppp.
Een kampioenspoule voor het RSB kampioenschap
Een gevorderden toernooi (gr. 7 en 8).
Een beloften toernooi beginnende schakers (gr. 5 en 6).
Een toernooi voor de allerjongsten (gr. 2, 3 en 4).
Prijzen: Bekers en medailles voor de beste drie teams
van elke groep.
Voor iedereen een leuke herinnering.
Gratis verloting van prijzen als (schaak)spellen..
Gratis consumpties voor spelers.
Boterhammetje zelf meenemen.
Inschrijvingskosten € 20,- per team, aan de zaal te
voldoen.
Contactpersoon: Jan Sijbesma, 06 54621879, mail:
jansijbesma1950@gmail.com
Aanmelding bij voorkeur via het inschrijfformulier op de
website:























Locatie: Erasmiaans Gymnasium,
Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.
Datum: zaterdag 16 maart 2019
Inschrijving tot uiterlijk 12 maart 2019.
Aanmelding vanaf 9.00 uur.
Aanwezig uiterlijk om 9.45 uur.
Opening 10.00 uur.
Start eerste ronde 10.30 uur.
Prijsuitreiking: 16.45 uur.
Voor viertallen van scholen uit het basisonderwijs.
Speelschema: 9 ronden van 15 min. pppp, RSB
kampioenschap 7 ronden van 20 min. pppp.
Een kampioenspoule voor het RSB kampioenschap.
Een gevorderden toernooi (gr. 7 en 8).
Een beloften toernooi beginnende schakers (gr. 5 en 6).
Een toernooi voor de allerjongsten (gr. 2, 3en 4).
Prijzen: Bekers en medailles voor de beste drie teams van
elke groep.
Voor iedereen een leuke herinnering.
Gratis verloting van .prijzen als (schaak)spellen.
Gratis consumpties voor spelers gratis.
Boterhammetje zelf meenemen.
Inschrijvingskosten € 20,- per team, aan de zaal te
voldoen.
Contactpersoon: Jan Sijbesma, 06 54621879, mail:
jansijbesma1950@gmail.com
Aanmelding bij voorkeur via het inschrijfformulier op de
website:

http://www.erasmiaansschaakfestijn.nl
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Locatie: Erasmiaans Gymnasium,
Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.
Datum: zaterdag16 maart 2019.
Inschrijving tot uiterlijk 12 maart 2019.
Aanmelding vanaf 9.00 uur.
Aanwezig uiterlijk om 9.45 uur.
Opening 10.00 uur.
Start eerste ronde 10.30 uur.
Prijsuitreiking: 16.45 uur.
Voor viertallen van scholen uit het basisonderwijs.
Speelschema: 9 ronden van 15 min. pppp, RSB
kampioenschap 7 ronden van 20 min. pppp.
Een kampioenspoule voor het RSB kampioenschap
Een gevorderden toernooi (gr. 7 en 8).
Een beloften toernooi beginnende schakers (gr. 5 en 6).
Een toernooi voor de allerjongsten (gr. 2, 3 en 4)
Prijzen: Bekers en medailles voor de beste drie teams
van elke groep.
Voor iedereen een herinnering.
Gratis verloting van prijzen als (schaak)spellen.
Gratis consumpties voor spelers.
Boterhammetje zelf meenemen.
Inschrijvingskosten € 20,- per team, aan de zaal te
voldoen.
Contactpersoon: Jan Sijbesma, 06 54621879, mail:
jansijbesma1950@gmail.com
Aanmelding bij voorkeur via het inschrijfformulier op de
website:

http://www.erasmiaansschaakfestijn.nl





















Locatie: Erasmiaans Gymnasium,
Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.
Datum: zaterdag 16 maart 2019.
Inschrijving tot uiterlijk 12 maart 2019.
Aanmelding vanaf 9.00 uur.
Aanwezig uiterlijk om 9.45 uur.
Opening 10.00 uur.
Start eerste ronde 10.30 uur.
Prijsuitreiking: 16.45 uur.
Voor viertallen van scholen uit het basisonderwijs.
Speelschema: 9 ronden van 15 min. pppp, RSB
kampioenschap 7 ronden van 20 min. pppp.
Een kampioenspoule voor het RSB kampioenschap
Een gevorderden toernooi (gr. 7 en 8).
Een beloften toernooi beginnende schakers (gr. 5 en 6).
Een toernooi voor de allerjongsten (gr. 2, 3 en 4).
Prijzen: Bekers en medailles voor de beste drie teams van
elke groep.
Voor iedereen een herinnering.
Gratis verloting van prijzen als (schaak)spellen.
Gratis consumpties voor spelers.
Boterhammetje zelf meenemen.
Inschrijvingskosten € 20,- per team, aan de zaal te
voldoen.
Contactpersoon: Jan Sijbesma, 06 54621879, mail:
jansijbesma1950@gmail.com
Aanmelding bij voorkeur via het inschrijfformulier op de
website:

http://www.erasmiaansschaakfestijn.nl

