Dierense Schaakvereniging Theothorne
Secretariaat: Cornelis Dopperlaan 8

6952 CB Dieren

0313-41 48 86 cvdwaeter@hetnet.nl

Aan: Schaakverenigingen

Dieren, 20 november 2007
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40 jarig Jubileumschaaktoernooi Theothorne

Beste schaakvrienden,

40 jaar geleden is de Dierense Schaakverenigingschaakvereniging Theothorne
opgericht.
Om dit heugelijke feit te vieren organiseert de vereniging

op zaterdag 15 december een jubileumschaaktoernooi.

Het toernooi zal worden geopend door de burgemeester van de gemeente
Rheden,
mevr. P. van Wingerden-Boers. Deze opening vindt plaats om 9.45 uur. Het toernooi
bestaat uit een jeugdtoernooi en een volwassenentoernooi. Onderdeel van het
volwassenentoernooi is een simultaanwedstrijd. Simultaangever is niemand minder dan
internationaal meester Herman Grooten .

Het jeugdtoernooi (t/m 14 jaar) wordt gespeeld in 4-tallen. Per 4-tal wordt in de
eerste ronde een halve competitie gespeeld in het tempo 10 minuten p.p.p.p. De nrs.
1 en 2 per 4-tal worden geplaatst in de A-groepen en de nrs. 3 en 4 in de B-groepen.
Hierna volgen nog vier rondes op dezelfde wijze. Hierbij promoveren de nrs. 1 en 2

uit de B-groepen steeds naar de A-groepen en de nrs. 3 en 4 uit de A-groepen
degraderen naar de B-groepen. De uiteindelijke winnaars van de laatste A-groepen
spelen om het kampioenschap. Het jeugdtoernooi begint om 10.00 uur en
eindigt rond 16.00 uur

Het seniorentoernooi start om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het
bestaat uit 4 ronden rapid (20 min. p.p.p.p) Zwitsers systeem. De 5e ronde bestaat
uit deelname aan de simultaanseance door Herman Grooten. Deze
aanschuifsimultaan is ook voor anderen toegankelijk en start om ca. 14.00 uur.

De kosten voor het toernooi bedragen voor volwassenen 10 euro en voor de
jeugd 5 euro. Elke deelnemer ontvangt een programmaboekje, met
wedstrijdprogramma en -reglement.

De prijsuitreiking (bekers) vindt rond 16.45 uur plaats en wordt verzorgd door
wethouder
J. Kock van de gemeente Rheden.

Aanbevolen wordt om u vooraf in te schrijven wegens een beperkt aantal
deelnemersplaatsen. Dat kan tot en met vrijdag 14 december via
h.brader@tomaatnet.nl of 0313-840319 onder opgave van naam, adres, leeftijd
(v.w.b. jeugd) en of u deelneemt aan het volwassenentoernooi, het jeugdtoernooi of
alleen de simultaan. Inschrijving kan ook aan de zaal vanaf 9.15 uur tot het
maximum aantal deelnemers (ca. 60) is bereikt. Het inschrijfgeld moet bij
binnenkomst voldaan worden.

Graag verwelkomen wij u op ons jubileumtoernooi in de OASE, Ericaplein 1 te
Dieren

Vriendelijke groeten,
H. Brader, toernooicoördinator

