
 
 

 

 

 Open Nederlands Kampioenschappen 

Rapidschaak voor Jeugdteams 
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21 september 2014 

AANVANG 10.30 UUR. PRIJSUITREIKING ca 17.15 UUR. 

Inschrijven/aanmelden vanaf 9.30 uur 

Leeftijdsindeling:  

Groep A/B Geboren in 1994 of later 

 

 

Groep C Geboren in 2000 of later 

Groep D      Geboren in 2002 of later 

Groep E       Geboren in 2004 of later 

Groep F       Geboren in 2005 of later 

 
 

Het competitiesysteem is Zwitsers. Alle groepen spelen 7 ronden à 20 minuten 

per persoon, per partij. De organisatie kan, afhankelijk van het aantal 

deelnemers, groepen combineren en/of het speeltempo aanpassen. 
 

Locatie: Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, 

5731 EW Mierlo (vlak bij Eindhoven), tel. 0492 662626 (alleen op de schaakdag). 
 

Kosten: € 30,00 per team bij betaling t/m 18 september 2014 op 

rekeningnummer NL88RABO0103.0437.05 ten name van SV MIERLO-GELDROP 

jeugdschaaktoernooi, Mierlo. Bij betaling na 18 september of op toernooidag  

€ 35,00 per team. 
 

Aanmelden bij voorkeur voor 19 september 2014 op de website 

 http://toernooi.mierlogeldrop.nl/ of bij: 

Isa van Meel, tel. 06 30343031 e-mail: toernooi@mierlogeldrop.nl 
 

 Mèt de grootste en slimste schaakshop 

      www.raindroptime.com 

 
Compleet schaakassortiment met verkoop van o.a. de nieuwste schaakboeken, 
DVD’s en software; schaaksets (kunststof/hout) in vele afmetingen, magnetische 
reissets, demonstratieborden, de Stappenmethode in het Nederlands, Engels, Duits 
en Frans en diverse aanbiedingen.  
Ook pinnen!  info@raindropchess.com  of  06-3484 7407. 
 
      Demonstraties Solitaire Chess, Vierspelerschaak, Kantelschaak,  
                      Raindropchess en nog meer schaak vermaak!  

 

Voor de 37
e
 keer organiseert de Schaakvereniging Mierlo-Geldrop in Mierlo haar 

jeugdschaaktoernooi. Het toernooi is door de KNSB aangewezen als “Open NK 

Rapidschaak voor jeugdteams”. 

Deelnemers dienen lid te zijn van de KNSB, bij een buitenlandse bond te zijn 

aangesloten of in een schoolteam te spelen. Elk team bestaat uit 4 of 5 

personen, die allen van dezelfde vereniging of school moeten zijn en die 

gerechtigd zijn in de betreffende leeftijdsgroep uit te komen. Voor de laatste 

informatie zie de website: http://toernooi.mierlogeldrop.nl/. 

 

TOT   ZIENS   IN   SCHAAKDORP   MIERLO 

 


