
 

 

 

 

 

Schoolschaakcompetitie  

tijdens de Stadsspelen Den Haag 2017 

 

Wat? Er zijn 8 stadsdeel schaaktoernooien 
van 12/4 t/m 17/6 en een finale op 1/7 
Zie het programma. 

Voor wie?  Scholieren basisonderwijs 

Inhoud? Teams van 4 tot 8 spelers per school 
strijden in drie onderdelen van 45 
minuten om een plek in de finale op 1 
juli. Iedereen doet aan alle drie de 
onderdelen mee. 

 
Drie onderdelen Inhoud Aantal spelers 

Individueel schaaktoernooi 
op tafels 

3 partijen van 
15 minuten 

min 2, max 4 spelers 
per school 

Schaakpartij tussen twee 
schoolteams op het grote 
schaakbord 

2 partijen  
1x wit / 1x zwart 

min 1, max 2 spelers 
per school 

Opdrachten oplossen met 
schaakhesjes op 4 x 4 bord 

Max. 10 
opdrachten 

min 1, max 2 spelers 
per school 

Na 45 minuten wisselt iedereen van onderdeel.  

  



 

 

 

 

Aanmelden: 

Scholen worden gevraagd zich uiterlijk een week voorafgaand aan de 
stadsdeel datum per email aan te melden bij: 

André Wagner (HSB):   amwagner@xs4all.nl 
 

Graag bij aanmelding de naam van de school, adres school, de naam 
van de contactpersoon en het aantal spelers die gaan deelnemen en op 
welke datum. 

 

Nadere informatie is ook te krijgen bij: 

Eric van Breugel (KNSB):  023-5254025  
 

Toelichting: 

De school hoeft niet in het stadsdeel zelf te liggen. Als een andere datum 
of locatie beter uitkomt, mag dat ook. Ook mag meerdere keren worden 
deelgenomen met een team. 

Zorg dat uw school 15 minuten voor aanvang aanwezig is bij het grote 
schaakbord. Alles vindt buiten plaats, tenzij door de 
weeromstandigheden uitgeweken moet worden naar een overdekte 
ruimte op het terrein. 

 

Programma: 

Stadsdeel Datum Tijden Locatie 

Escamp 12 april 13.30 – 16.00 uur Eekhoornrade 
Bouwlust/Vredelust 

Haagse Hout 3 mei 13.30 – 16.00 uur V.V. Haagse Hout 

Centrum 10 mei 13.30 – 16.00 uur Oranjeplein 

Transvaal 17 mei 13.30 – 16.00 uur Wijkpark Transvaal 

Laak 19 mei 15.30 – 18.00 uur Ketelveld 

Segbroek 20 mei 11.30 – 14.00 uur Hondiusplein 

Leidschenveen- 
Ypenburg 

11 juni 12.30 – 15.00 uur  Bottgerwater 

Loosduinen 17 juni 11.30 – 14.00 uur  2e, 3e, 4e 
Strausspad 
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