
Schaken 

 

 

Schaakvereniging Zukertort Amstelveen             

organiseert: 

Het Kampioenschap voor teams van basisscholen 

voor Amstelveen, Uithoorn, Duivendrecht en Ouderkerk 

aan de Amstel  

op zondag 5 maart 2023 

 

 

Teams : Elke school mag één of meerdere teams inschrijven.

 Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. 

 Er spelen steeds 4 spelers per wedstrijd. Er is een vaste 

bordvolgorde tijdens het toernooi. 

 

Locatie : Hermann Wesselink College, Startbaan 3, Amstelveen 

 

Zaal open   : 12.15 uur 

 

Aanmelden  : uiterlijk 12.45 uur   

 

Aanvang : 13.00 uur. We spelen 7 ronden van ieder 25 minuten.  

We spelen zonder schaakklok. 

 

Prijsuitreiking : ca. 17.00 uur 

 

Inschrijven  : Per team - Uiterlijk 4 maart, 20.00 uur (liefst eerder)  

      

Bij   : Michiel Harmsen 

    mobiel: 06-10703342 

    e-mail: scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl 

 

Inschrijfgeld : € 9,- per team, contant te voldoen bij aanmelding



 

Kampioenschap Teams Basisscholen 
 

Plaatsing voor  SGA finale en Nederlands kampioenschap 

De voorronde van het Basisscholenkampioenschap is vooral bedoeld om kin-

deren kennis te laten maken met de schaaksport. Maar daarnaast is het ook een 

voorronde voor het Basisscholenkampioenschap voor de Regio in en rond Am-

sterdam: de Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA). 

 

De Halve Finale is op zondag 26 maart 2023 in het Cygnus Gymnasium in de 

Vrolikstraat 8, Amsterdam. Het aantal plaatsen voor de halve finale is afhanke-

lijk van het aantal deelnemende teams. Er plaatsen zich waarschijnlijk tenminste 

twee teams. Als uw schoolteam zich hiervoor plaatst, krijgt u meteen een uitno-

diging voor dit toernooi. Er wordt dan gespeeld met digitale klokken. 

 

De SGA finale is op zondag 2 april 2023 in de Batjanzaal in Amsterdam. Ook 

dan wordt gespeeld met digitale klokken. De 8 beste teams van de SGA strijden 

daar om kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap schoolschaken!  

 

Inschrijving 

Inschrijving liefst zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 4 maart om 20.00 uur en per 

email aan scholierentoernooi@zukertortamstelveen.nl.  

Geef bij inschrijving: 

 de namen van de deelnemende kinderen (minimaal 4, maximaal 6) 

 naam, telefoon nummer en emailadres van de teamleider 

 naam van de school 

 naam van het team 

 

Catering 

Wij spelen op een locatie met slechts beperkte mogelijkheden voor catering. 

Neem gerust eigen eten en drinken mee! 

 


