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Beste schaakvrienden,

Planning
23-dec Kerstvakan�e

30-dec Kerstvakan�e

6-jan Kerstvakan�e

13-jan Les + compe��e

20-jan Les + compe��e

27-jan Les + compe��e

3-feb Les + compe��e

10-feb Les + compe��e

17-feb Les + compe��e

24-feb Voorjaarsvakantie

Toernooien

Tim had afgelopen zondag meegedaan aan de 2e ronde van de Midden Brabant cup.
Hij had al zijn par�jen gewonnen. We zijn benieuwd hoe ver hij staat als alle ronden zijn gespeeld:
3e zondag (MBC3) op 15 januari in Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg (Lidwinastraat 12-c, 5262 EP
Vught)
4e zondag (MBC4) op 5 februari in MFA Het Spoor (Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg)
5e zondag (MBC5) op 26 maart in De Bunders (Frans Halsstraat 34, 5062 LK Oisterwijk)

De toernooien zijn van 10:00 tot ca. 12:30 uur, de loca�es zijn open voor deelnemers en ouders om
9:30. Het inschrijfgeld is per keer 2 euro, meestal krijg je daarvoor ook nog wat te drinken en snoepen.
Graag vooraf aanmelden bij je jeugdleider (onder vermelding van je club of school, en je laatst
behaalde stappendiploma) of anders met dezelfde info via e-mail bij de districtsjeugdleider Elias Thijsse
(eliasthysse@gmail.com)

Groep 1

Groep 2
Vandaag hebben we bij stap 2 en 3 een langere par�j gespeeld. Hierbij werd er weer op gehamerd dat
er lang en goed moet worden nagedacht over elke zet. Ter afslui�ng werd er nog een potje Buckhouse
gespeeld. Dit is een soort extreme versie van doorgeefschaak. De groep hee� het heel gezellig gehad
vandaag en we hopen iedereen weer terug te zien komende Januari!



Jerion – Menno   0-1
Merlijn – Ludo     1-0
Gies – Tygo           0-1
Siske – Rein          1-0
Jorius – Diederik  0-1
Sil – Thijs               0-1
Guus – Pim            0-1
Krijn – Finn            0-1

Hele fijne kerstvakan�e
Tot volgend jaar

Verzonden vanuit Mail voor Windows


