
Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap 
Opgericht: 19 september 1822  

Betreft: Voorronde Basisscholenschaakkampioenschap  
 
Amsterdam, 11 februari 2017  
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Op zondag 12 maart 2017 organiseert het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap  
(VAS) haar jaarlijkse schaaktoernooi voor schoolteams uit Amsterdam-Centrum, - 
Watergraafsmeer, -Zeeburg, -Zuid-Oost en –Noord. Dit is de voorronde voor het  
schaakkampioenschap voor schoolteams van de regionale schaakbond Groot-Amsterdam  
(SGA).  
 
Programma  
 
12:45 – 13:15 uur: Aanmelding schoolteams  
13:30 – 17:00 uur: Schaakwedstrijden  
17:15 – 17:30 uur: Prijsuitreiking  
 
De schoolteams moeten dus uiterlijk 13:15 uur aanwezig zijn. Het toernooi bestaat uit 7  
ronden. Elke ronde duurt 20 minuten. Aansluitend is de prijsuitreiking. Het wordt gehouden  
in het Cygnusgymnasium, Vrolikstraat 8, te Amsterdam. De kosten bedragen €10,- per  
team. Elk schaakteam bestaat uit vier leerlingen én een begeleider.  
 
Inschrijving :  

U kunt uw schoolteams tot uiterlijk vrijdag 10 maart per e-mail inschrijven bij Ben Duivenvoorden 
(jeugdleider VAS). Het mailadres is: sweda@xs4all.nl. Vermeld bij uw inschrijving de volgende zaken:  
- Het aantal teams (U kunt zoveel schaakteams inschrijven als u wilt).  
- De NAW-gegevens van uw contactpersoon (inclusief e-mail).  
 

De hoogst eindigende schaakteams plaatsen zich voor het halve finale van het Groot-Amsterdamse  
Basisscholenschaakkampioenschap. Het precieze aantal kan pas worden bepaald op het moment dat 
wij weten hoeveel scholen/teams er meedoen. De halve finale gaat op zondag 26 maart 2017 met 36 
schoolteams van start. Als uw schoolteam zich daarvoor plaatst, krijgt u meteen een uitnodiging voor 
dit toernooi. De voorronde van het basisscholenkampioenschap is vooral bedoeld om kinderen  
kennis te laten maken met de schaaksport. We hopen op 12 maart 2017 één of meerdere  
schaakteams van uw school te mogen begroeten bij de voorronde van het VAS. Als u verdere  
vragen heeft over dit toernooi, kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
 

Met vriendelijke groet,  

Ben Duivenvoorden 
Jeugdleider VAS  
email: sweda@xs4all.nl  
 



Zondag 12 maart 2017  

12:45 – 17:30 uur 

Schaken  

voor  

schoolteams 
 

 Vorm een schaakteam (4 spelers en 1 begeleider) 

 Informeer bij je leraar 

 Meld je team aan 

 

Locatie 

Cygnus Gymnasium 

Vrolikstraat 8, 1091 VG  

Amsterdam 

 

Organisator: Schaakvereniging VAS 

Aanmelden: Ben Duivenvoorden, sweda@xs4all.nl 

 


