
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar organiseert SV Het Kasteel tijdens de zomermaanden juli en 
augustus het Zomerschaak. Vrijblijvend, laagdrempelig, gemoedelijk en gezellig 
zijn al 12 jaar succesfactoren van formaat. Onder het genot van een lekker 
glaasje wijn of koel glas bier wordt gestreden op de 64 velden.  
De achtergrondmuziek klinkt door het bruin Café, terwijl de schaakstukken naar 
de juiste velden gedirigeerd worden. 
Vooral huisschakers kunnen in deze unieke schaakambiance de schaaksport beter 
leren kennen.   
Naast een vrijblijvend partijtje schaak is het ook mogelijk om punten te 
verzamelen voor het officiële Zomerschaakkampioenschap 2011. 
 
 
 
 
Ma 4 juli         Ma 1 augustus 
Ma 11 juli         Ma 8 augustus 
Ma 18 juli         Ma 15 augustus 
Ma 25 juli         Ma 22 augustus 
 
 
Let op: aanmelding in het café tot uiterlijk 20.00 uur! Kom je later dan is deelname niet 
gegarandeerd. Aanvang partijen voor zomerschaakcompetitie is ± 20.15 uur. 
Maximum aantal deelnemers per avond is 44, dit vanwege de beschikbare ruimte. 
 
 
Café Anneke, Kasteellaan 2, 6602 DE, Wijchen. 
Meer info: 06-12232966, 
zomerschaak@svhetkasteel.eu en www.svhetkasteel.eu 

mailto:zomerschaak@svhetkasteel.eu
http://www.svhetkasteel.eu


 

Programma Zomerschaak 2011 
 
Hieronder staan de speelavonden met de ingeplande schaakcompetitie-
activiteiten. Deelname hieraan is geheel vrijblijvend. Het is ook mogelijk zelf een 
tegenstander te zoeken en een gewone schaakpartij te spelen. 
 
1. Ma  4 juli: Mix  (3x 10 2x 7 3x 5 min. pppp 8 partijen)  
 
2. Ma  11 juli: Vluggertjes (7 min. pppp 7 partijen) 
 
3. Ma  18 juli: Snelschaak  (10 min. pppp 6 partijen) 
                         
4. Ma  25 juli: Fischer (4 min. + 2 sec. pppp 8 partijen) 
 
5. Ma  1 aug: Vluggertjes  (7 min. pppp 7 partijen) 
 
6. Ma  8 aug: Snelschaak  (10 min. pppp 6 partijen) 
 
7. Ma  15 aug: Fischer  (4 min. + 2 sec. pppp 8 partijen) 
 
8. Ma  22 aug: Slotfestival  (3x 5 3x 7 1x 15 min. pppp 7 partijen)
             Ook dit jaar met Bonus (dubbele punten!!) 
                  Prijsuitreiking aansluitend 
 
Toch nog even enkele regels: 
*Vanwege de huisregels is de minimumleeftijd voor deelname aan het zomerschaak 13 jaar. 
*Bezoekers van Café Anneke worden vriendelijk verzocht geen petjes en/of mouwloze shirts 
(mannen) te dragen.    
*Gezien de beschikbare ruimte is het maximum aantal deelnemers per avond gesteld op 44. 
*Om in de eindstand te worden opgenomen moet je minimaal 4 speelavonden met het competitie-
element hebben meegedaan. 
*Als je meespeelt ontvang je min. 8 pt. en max. 24 pt. (m.u.v. de bonusavond). 
*Doe je een avond niet mee met de competitie (omdat je op vakantie bent, te laat bent of een 
echte lange partij wilt spelen etc…) dan ontvang je 6 punten.  
*Het programma is uiteraard onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen worden aangebracht, indien 
de organisatie dit wenselijk acht. 
*Gezien het vrijblijvende karakter van dit evenement worden spelers geacht zelf zoveel mogelijk 
eventuele geschillen in goede harmonie op te lossen. 
*Met zomers terrasweer schaken we, afhankelijk van de opkomst, met een in overleg te bepalen 
aantal spellen buiten.  
 
Wij wensen iedereen een heel prettige zomer(schaak)-vakantie toe! 
 
Ton Wouters, Wesley van Nie en Ritchy Duin. 


