
Schaken 
 

 

 

Schaakvereniging Zukertort Amstelveen             

organiseert: 

Het Kampioenschap voor teams van basisscholen 

voor Amstelveen en Uithoorn  

op Zondag 1 maart 2020 

In het Buurthuis De Meent 

Orion 3, Amstelveen 

(Let op: andere locatie dan vorig jaar !) 

 

Teams : Elke school mag één of meerdere teams in- 

 schrijven. Elk team bestaat uit minimaal 4 en  

  maximaal 6 spelers waarvan er steeds 4 een  

  wedstrijd spelen. Er wordt gewerkt met een  

  vaste bordvolgorde gedurende het toernooi. 

Zaal open en  

aanmelden  :  12.45 uur 

 

Aanvang  : 13.00 uur 
 

Prijsuitreiking : ca. 17.00 uur 

 

Inschrijven : Per team - Uiterlijk 29 februari  

      

Bij   : Michiel Harmsen 

    mobiel: 06-10703342 

    e-mail: scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl 

 

Inschrijfgeld:  € 5,- per team 



Kampioenschap Teams Basisscholen 
 

Het kampioenschap voor teams voor basisscholen uit Amstelveen en Uithoorn 

geldt tevens als voorronde voor het kampioenschap voor de Regio in en rond 

Amsterdam, bij de schaakbond bekend als de Regio Groot-Amsterdam. 

Uit elke voorronde plaatsen zich teams voor de centrale wedstrijden in Cygnus 

Gymnasium in de Vrolikstraat 8, Amsterdam. De halve finales worden gespeeld 

op zondag 29 maart.  

 

Het aantal plaatsen voor de centrale ronde is afhankelijk van het aantal deelne-

mende teams. Het is daarom leuk als er zoveel mogelijk teams meedoen. Per 

regio plaatst zich uiteraard tenminste één team. De regionale winnaars plaatsen 

zich vervolgens weer voor de Nederlandse kampioenschappen.  

 

Vorig jaar waren de prijswinnaars in de voorronde Amstelveen/Uithoorn:  

1. Michiel de Ruyter 1                                      

2. De Kwikstaart 

3. Roelof Venema 1                                           

Totaal aantal teams: 10 

 

Het kampioenschap voor de regio’s Amstelveen en Uithoorn tezamen wordt 

sinds 1994 georganiseerd door de schaakvereniging Zukertort Amstelveen.  

 

Aanmeldingen liefst zo vroeg mogelijk en per email.  

Hoe meer teams, des te groter de uitdaging en stimulans voor de kinderen! 

Sommige scholen hebben de neiging alleen kinderen uit groep 7 en 8 op te stel-

len. Schaaktalent openbaart zich echter al vanaf het 6e jaar, en jonge talentjes 

zijn vaak erg nuttig voor een team, mede omdat ze gemakkelijk worden onder-

schat.  

 

Ik heet iedereen van harte welkom in het Buurtcentrum De Meent in Amstel-

veen en hoop een groot aantal Amstelveense en Uithoornse basisscholieren  

op 1 maart  in Amstelveen te kunnen verwelkomen! 

         

Michiel Harmsen 

Schaakvereniging Zukertort Amstelveen 

 


