
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelavonden  Speeltijden 

Vrijdag 26 augustus senioren: 19.30 – 23.00 uur 

Maandag 29 augustus jeugd: 19.00 – 21.00 uur 

Vrijdag 2 september 

   

 

"De Kiem" Koningin Julianaweg 91 te 's-Gravenzande 

 

 

Inlichtingen  Inschrijving 

Sandra van den Berg t/m 24 augustus 2016 

Oranje Nassaustraat 7 senioren: € 7,50 

3155 VH  Maasland jeugd: € 5,00 

Tel. 06-42869855 

Homepage: www.druivenschaaktoernooi.nl 
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Dit jaar wordt het Druivenschaaktoernooi voor de 68e keer gehouden. 

Elk jaar beginnen ca. 130 schakers het nieuwe schaakseizoen met hun 

deelname aan dit gezellige toernooi in het Westland. 

Steeds meer in trek is het spelen per team van 4 personen die strijden om de hoofdprijs, bij 

de senioren een digitale schaakklok. 

Het toernooi is gesplitst in een jeugdtoernooi voor spelers t/m 16 jaar en een 

seniorentoernooi waaraan iedereen kan meedoen. 

 

Speeldata : Vrijdag    26  augustus 2016 

   Maandag 29 augustus 2016 

   Vrijdag 2 september 2016 

 

Speeltijd : Senioren : 19.30 - 23.00 uur 

   Jeugd  : 19.00 - 21.00 uur 

 

Speelzaal : "De Kiem" Koningin Julianaweg 91 te 's-Gravenzande 

 

Formule : Groepen van 4 personen 

   Per groep 2 prijzen 

   Tevens kan elke deelnemer meedoen in een team (4 personen 

van bijv. een club, familie, buren, bedrijven, etc), om mee te 

dingen naar één van de drie teamprijzen. 

 

Speeltempo : Senioren : 1 partij per persoon per avond. 

   Jeugd   : afhankelijk van aantal deelnemers. 

 

Kosten : Seniorentoernooi €  7,50 

   Jeugdtoernooi  €  5,00 

   Seniorenteam  €  5,00 

   Juniorenteam  gratis 

 

   Te voldoen op de eerste speelavond. 

 

Inschrijving : Tel.  : Sandra van den Berg 

      Oranje Nassaustraat 7 

      3155 VH  Maasland  

      Tel: 06-42869855 

   E-mail  : sgb@kabelfoon.nl 

      Met vermelding van: naam, adres, 

       woonplaats, speelsterkte (rating en/of klasse 

       bondscompetitie) en schaakvereniging. 

   t/m  : woensdag 26 augustus 2015 
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