Hardenberg, november 2017
Beste vertegenwoordiger van uw basisschool,
De Schaakvereniging Hardenberg organiseert wederom het schoolschaaktoernooi
van de gemeente Hardenberg. We nodigen u uit om met een of meer teams mee te
doen.
Schaken maakt
akt je slimmer, zo stelt Professor Erik Scherder, Neuropsycholoog van de
VU en bekend van DWDD:: “Het ontwikkelt het b
brein door stimulering
ring van bepaalde delen
van de hersenen die te maken hebben met ruimtelijk inzicht en plannen. Door vooruit te
denken verbetert schaken de besluitvorming en het concentratievermogen.
Ook uw leerlingen kunnen deze leuke sociale bezigheid ervaren op 24 januari 2018.
Alle teams spelen gelijktijdig van 13:30 uur tot 17:00 uur de schaakpartijen in het
Vechtdal College aan de Burg. Schuitestraat 3 in Hardenberg. De kinderen dienen
bekend te zijn met de schaakregels, maar verder is geen enkel schaakniveau vereist.
Iedere school mag meerdere teams inschrijven, waarbij het eerste team als sterkste
team geldt.

Regels bij aanmelding
•

Een school mag meerdere teams van 3 spelers samenstellen (eventueel een
roulerende reserve) uit één of meerdere groepen (3 t/m 8).

•

De teams worden begeleid door een docent of door een ouder
ouder.

Inschrijven kan op twee manieren:
– Via onze website:
onder het kopje ‘Inschrijf Schoolschaak’ vindt u daar het inschrijfformulier.

– Via e-mail naar:
De inschrijving van de teams sluit op 4 januari 2018. Kosten zijn € 10,00 per team, graag
overmaken naar reknr. NL74 ABNA 0594 9380 58 t.n.v. Penningmeester SVH te
Hardenberg o.v.v. de schoolnaam en ‘schoolschaak 2018’ Alle deelnemers ontvangen
een vaantje.

Binnen een week ontvangt u een nieuwsbrief waar ook alle informatie in staat over
het Schoolschaaktoernooi met de mogelijkheid zich gemakkelijk online aan te
melden!

Na aanmelding ontvangt u een week voor het toernooi nog de laatste informatie. Doet u
met meer dan twee teams mee, dan kunt u meerdere formulieren mailen.
Bij meer dan 24 teams zal er op 31 januari een finaleronde worden gehouden!
In aanloop naar het toernooi biedt schaakvereniging Hardenberg op de vrijdagmiddagen
een grátis schaakcursus voor beginners en gevorderden aan. Deze bestaat uit 7
lessen en begint op 1 december van 15:30 uur tot 17:00 uur in De Pothof, M.A. De
Ruyterstraat 2. U kunt bij inschrijving apart aangeven hoeveel cursisten ik tegemoet kan
zien, Vol=Vol.

Heeft u nog verdere vragen, dan kunt u mij e-mailen.
Tot ziens op het toernooi!
Met vriendelijke groeten,
Schaakvereniging Hardenberg,
Rutger Hesselink
rhesselink@gmail.com
06 – 42128096

