
 

  basisschoolkampioenschappen| halve finale 

       
 

 www.nosbo.nl    schoolschaak@nosbo.nl   (0598) 717 193     06-40708655 

Aan: de winnende schoolteams van de plaatselijke voorrondes 
Betreft: uitnodiging halve finale Drenthe 
Datum: 14 maart 2015 
 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Van harte gefeliciteerd met de hoge klassering van uw schoolteam bij de voorronde 
in uw gemeente. Uw school heeft zich hiermee geplaatst voor de halve finale. 
 
Locatie: OBS De Brink, Rolderbrink 128-130, 7812 PK Emmen; 0591-659850. 
Systeem: 7 ronden Zwitsers; bedenktijd: 15 minuten p.p.p.p. (met klok). 
Wedstrijdleider: dhr. Heinse van Houten, Stichting PreChess Int.; 06-54296259. 
Zaal open: 11:00 uur; inschrijving: 11:30 tot 12:30 uur; start zo snel mogelijk 
daarna, doch uiterlijk 13:00 uur.  
De vier hoogst geëindigde teams plaatsen zich voor de finale op zaterdag 28 maart. 
 
De school staat in een woonwijk. Rondom de school zijn enkele parkeervakken 
aanwezig. In de school worden tegen schappelijke prijzen koffie/thee/fris, snacks, 
soep en broodjes verkocht. In de directe omgeving is ook gelegenheid iets te halen.  
 
Uw team heeft recht op deelname, maar we zouden het op prijs stellen 
wanneer u vroegtijdig aangeeft of uw team wel of niet gaat meedoen.  
Indien u om welke reden dan ook moet afzien van deelname, wilt u zich dan per 
ommegaande afmelden bij ondergetekende? Want dan heeft de NOSBO nog de tijd 
om een vervangend team op te roepen. Uiterlijk graag 6 maart bericht.  
 
Het inschrijfgeld (5 euro per team) dient contant aan de zaal betaald te worden.  
 
De organisator vraagt u of een teamfoto ter beschikking wilt stellen voor publicitaire 
doeleinden (verslaglegging op www.nosbo.nl). We zouden het op prijs stellen als u 
alvast ons de teamsamenstelling (bordvorgorde) wilt doorgeven; wijzigingen kunnen 
bij de aanmelding verwerkt worden. Gelieve te mailen naar: hvh@prechess.nl. 
 
Ik wens u een fijne schaakmiddag voor uw leerlingen. 

Trevor Mooijman, coördinator basisschoolkampioenschappen 
 
Uitgenodigde teams:                                                      cursief = wildcards  
 

Assen 
 

Tynaarlo 
 

Coevorden Emmen DR 

Kloostertuin Ter Borch Wessel Boer 1 Brink  

Theo Thijssen 1 Zuid-Wester Wessel Boer 2 Lisdodde  

Kloosterveen Eshoek Drijber   

Theo Thijssen 2 Jonglaren    

Scharmhof    14 

 


