
SMB Nieuwjaarsactiviteit 2009 

 

Op 6 januari opent SMB het nieuwe jaar feestelijk met een speciale clubavond. De avond zal in het 

teken staan van ontmoeting na twee weken vakantie, maar ook natuurlijk in het teken van schaken. 

U kunt op deze avond een of meerdere introducé(e)s meenemen en kennis laten maken met SMB. 

Het programma van de avond is als volgt: 

 

19:30 – 20:30 Happy Hour in het café 

• Alle drankjes 1 euro.  

• Aanmelding voor snelschaaktoernooi tot 20:00. 

20:30 – 23:00 Snelschaaktoernooi in de grote zaal 

• Deelname is gratis voor leden van SMB en introducé(e)s. 

• Inschrijving vindt plaats op de avond zelf door tussen 19:30 en 20:00 aan te melden bij Jos 

Claessens; u kunt hiervoor ook bellen (06-42304116). Het toernooi start om 20:30. 

• Er wordt gespeeld in 9 ronden Zwitsers, volgens het officiële snelschaakreglement. Spelers 

krijgen 5 minuten speeltijd per persoon en 2 seconden extra per zet. 

• Byes zijn niet toegestaan. 

• Bij meer dan 16 deelnemers wordt er gespeeld in twee groepen, ingedeeld op interne rating. 

Introducés worden ingedeeld op basis van geschatte rating. 

• Prijzen zijn in natura; 6 prijzen worden afhankelijk van het aantal deelnemers evenredig 

verdeeld, waarbij in ieder geval de eerste en laatste een prijs krijgen. Indien nodig wordt naar 

beneden afgerond. Voorbeelden: bij 15 spelers krijgen #1, #3, #6, #9, #12 en #15 een prijs. Bij 

28 spelers wordt er gespeeld in 2 groepen en krijgen in beide groepen de #1, #7 en #14 een 

prijs.  

• De prijsuitreiking is direct na het toernooi, rond 23:00. Eerst mag de #1 van groep 1 een prijs 

kiezen, daarna #1 van groep 2, etc. 

• Tijdens het toernooi zal Eric de Ridder optreden als wedstrijdleider. 

20:30 – 00:30 Nieuwjaarsborrel in het café 

• Vrij schaken 

• Consumpties tegen normaal tarief 

 

 

Voor vragen of opmerkingen over deze speciale clubavond kunt u zich wenden tot 

Jos Claessens (activiteiten@smb.nl / 06 - 42304116). 

 


