
 

INSCHRIJVEN 

 
Voor de 32ste keer organiseert 
Schaakvereniging Almere in 
samenwerking met Schaakbond 
Groot Amsterdam: 
SchoolSchaakToernooi Almere. 
Deelname staat open voor 
basisscholen uit de regio Almere. 
De hoogst geëindigde teams 
plaatsen zich voor de regionale 
wedstrijden in Amsterdam. Het 
winnende team in Amsterdam 
plaatst zich voor het Nederlands 
Kampioenschap Schoolschaken.  

  

Als jullie school mee wil doen, dan 
graag online aanmelden vóór 
zondag 19 februari 2023. 
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SCHOOLSCHAAKTOERNOOI 2023 
 
UITNODIGING 
Voor teams van 
alle 
basisscholen uit 
regio Almere. 

De meeste mensen voelen aan dat leren schaken 
creativiteit en verbeelding kan vergroten op alle 
gebieden van het leven. Kinderen leren van een 
spel, ongeacht of ze winnen of verliezen. 
De combinatie van creatieve ideeën en 
georganiseerde gedachten is uniek voor schaken. 
Jonge schakers leren creatieve patronen en zich de 
gevolgen van de vele mogelijkheden die op het 
bord bestaan voor te stellen. Schaken helpt een 
kind zijn of haar verbeelding te ontwikkelen.  

BELANGRIJK − Een schoolteam bestaat uit 4 tot 6 spelers en een 
begeleider.  

− Leeftijd is niet van belang, enige schaakkennis wel. 

− Op de wedstrijddag ontvangen we graag een lijst 
met de namen van de deelnemers. De bijdrage van 
7,50 euro per team kunt u contant aan de speelzaal 
voldoen. 

− U mag meer dan één team inschrijven. 
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Locatie 
Topsportcentrum Almere 
Pierre de Coubertinplein 4  
1362 LB Almere 
www.topsportcentrum.almere.nl 
 
Datum & Tijden 
Zaterdag 18 maart 2023 
12:30 Alle teams aanwezig 
13:00 Start toernooi 
17:15 Prijsuitreiking 
 
Publiek 
In het Topsportcentrum is ruimte voor 
publiek en is de horeca open. Op de 
tribunes zijn er zitplaatsen met zicht 
op het speelveld. 
 
Bereikbaarheid 
Het Topsportcentrum is uitstekend te 
bereiken met het openbaar vervoer en 
er is ruime parkeergelegenheid.  
 

 
 .....................................  
 
 
 
VRAGEN?  
06 - 57 99 30 08  
schoolschaak@schakenalmere.nl 

Ton Sprong 
Organisatie Schoolschaak Almere 
schoolschaak2023.schakenalmere.nl 

 

Inschrijven kan via het online formulier op onze website: 
https://schoolschaak2023.schakenalmere.nl/  
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ORGANISATIE 
& SPONSORS 

Het School Schaak Toernooi wordt georganiseerd door 
Schaakvereniging Almere in samenwerking met Schaakschool 
Almere en mede mogelijk gemaakt door: 
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