
 
Datum:   zaterdag  11 januari 2014 
 

Aanvang:  10:30 uur 
 

Speellocatie:  de showroom van 
   JAN KRUL Caravans      Oldenzaalsestraat 583 
   7558 PX  Hengelo               Tel. 074 – 277 36 28 
 

Aanmelding bij:  per post: 
Secr. SSH, G. Peusscherstr. 371, 7558 BJ  Hengelo 
per telefoon: Henny Bevers       Tel. 074 – 278 39 30 

   per e-mail:            h.a.j.m.bevers@misc.utwente.nl     

Sluitingsdatum 
aanmelding:  08 januari 2014, maximaal 64 deelnemers (vol-is-vol!) 
 

Inschrijfgeld  € 12,50; contant te betalen bij de spelerregistratie op 
naar keuze:                11 januari 2014 van 09:30 – 10:00 uur of 

€ 10,=; te betalen voor 8 januari 2014 op IBANrekening 
                           NL41RBRB0827409877 (BIC: RBRBNK21) van de Stichting 
            Schaakpromotie Hengelo te Hengelo o.v.v. ‘Jan Krul toernooi 2014’ 
 

Toernooisponsor Jan Krul Caravans stelt ook dit jaar weer een 
prijzenfonds beschikbaar van € 550,-. 
 

Prijzen:                         1e prijs                      €  155,= + wisselbeker 
                                     2e prijs                      €    85,= 
                                     3e prijs                      €    40,= 
daarnaast  

voor de hoogstgeplaatste speler uit de B-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is 
geworden € 60,-, voor de eerstvolgende speler uit de B-groep, die NIET 
1e, 2e of 3e  is geworden € 35,- en voor de daaropvolgende speler uit de 
B-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is geworden € 25,-  

alsmede 
voor de hoogstgeplaatste speler uit de C-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is 
geworden € 40,-, voor de eerstvolgende speler uit de C-groep, die NIET 
1e, 2e of 3e  is geworden € 30,- en voor de daaropvolgende speler uit de 
C-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is geworden € 20,- 

en 
voor de hoogstgeplaatste speler uit de D-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is 
geworden € 25,-, voor de eerstvolgende speler uit de D-groep, die NIET 
1e, 2e of 3e  is geworden € 20,- en voor de daaropvolgende speler uit de 
D-groep, die NIET 1e, 2e of 3e is geworden € 15,- 
 

Behalve geldprijzen zijn er punten te verdienen voor het Grand Prix Circuit 
van de Schaakbond Overijssel (SBO), seizoen 2013-2014. 
De toernooiwinnaar is tevens SBO-snelschaakkampioen 2013-2014. 

 
Na afloop van de prijsuitreiking wordt onder de dan aanwezige deelnemers 
een aantal leuke prijzen verloot uit de winkel van Jan Krul Outdoor. 
 

Gedurende de gehele dag wordt u koffie en thee gratis aangeboden door de 
toernooi-sponsor Jan Krul Caravans. 
Overige consumpties zijn tegen redelijke prijzen verkrijgbaar. 
 

In de pauze staat (alleen voor de deelnemers) een gratis lunchbuffet gereed. 
 

Er worden in één groep negen ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
Spelers worden conform de SBO Grand-Prix norm ingedeeld in groep A, B, C of 
D  (A=>1900, B=>1700 en C=>1500 en D=overigen). In elke ronde spelen 
de deelnemers twee partijen van elk zeven minuten per partij per persoon. 
De eerste partij wordt gespeeld zoals is aangegeven op de computerindeling; de 
tweede partij met alternerende kleur. Uitslagen als 2-0 of ½-1½ zijn dus mogelijk. 
Tijdmeting geschiedt door middel van elektronische klokken. 
Tussen elke ronde is een pauze van plm. 10 minuten. 
Deelnemers die zich na het sluiten van de spelerssregistratie nog niet 
hebben gemeld, kunnen worden vervangen door spelers van de reservelijst. 
 
 

Programma: 
 

Spelersregistratie van   09:30  - 10:00 uur 
 

Openingen / mededelingen 10:15  - 10:25 uur 
 

 1e ronde   10:30  - 11:00 uur 
 2e ronde   11:10  - 11:40 uur 
 3e ronde   11:50  - 12:20 uur 
 4e ronde   12:30  - 13:00 uur 
 

Lunchpauze   13:00  - 13:30 uur 
 

 5e ronde   13:30  - 14:00 uur 
 6e ronde   14:10  - 14:40 uur 
 7e ronde   14:50  - 15:20 uur 
 8e ronde   15:30  - 16:00 uur 
 9e ronde   16:10  - 16:40 uur 
 

Prijsuitreiking / sluiting  17:00 uur 
 
 

                                                              Organisatie: 
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Wegblijven zonder aankondiging 
ontslaat de aangemelde deel-

nemer niet van betaling van het 
verschuldigde inschrijfgeld! 


