
Wanneer?

Groep 1: 20 september, 6 december, 3 januari 2014, 7 maart 2014, 28 maart 2014, 11 april 2014

Groep 2: 1 november, 3 januari 2014, 7 februari 2014, 7 maart 2014, 28 maart 2014, 9 mei 2014

Groep 3: 20 september, 1 november, 6 december, 7 februari 2014, 11 april 2014, 9 mei 2014

Aanvang 20:00 uur 

Einde 22:15 uur

Waar?

De trainingen vinden plaats bij DGT, Hengelosestraat 66, te Enschede.

Hier vinden op zaterdag ook de thuiswedstrijden van ESG Dr. Max Euwe plaats.

Voor wie?

Er zullen dit jaar 3 ratinggroepen zijn, één >2000 (groep 1), één >1750 (groep 2) en één >1500 (groep 3).

Maximaal aantal?

De ratinggroepen kunnen maximaal uit 14 deelnemers bestaan. Volgorde van aanmelding geldt.

Thema?

Er is nu nog niet een specifiek thema bekend te maken. Mocht dit belangrijk voor u zijn, mail mij dan even!

Kosten?

10 euro per keer. Bij deelname aan zes trainingen bedragen de kosten 48 euro (20% korting)

Betaling kan bij de eerste training of per avond als niet voor het pakket trainingen gekozen wordt.

Inschrijven?

Inschrijven kan tot dinsdag 17 september

* per e-mail bij Anne Veltman (a.m.veltman@gmail.com)

* per telefoon op 0612234558

* liefst met rating en ingedeelde groep.

Routebeschrijving

Openbaar vervoer: vanaf NS Centraal station is het minder dan 5 minuten lopen.

Auto: Er zijn gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Neem afslag 25 (Enschede-Zuid) op de A35.

Ga linksaf bij de stoplichten, de Zuiderval op. Volg deze weg tot aan de Haaksbergerstraat (rotonde rechtsaf).

Op de volgende rotonde (na het ziekenhuis aan uw rechterhand) gaat u linksaf (3e afslag). Bij de stoplichten

vervolgens rechtdoor, de Prinsessetunnel onderdoor. Na de stoplichten zit het aan uw rechterhand.

Het heeft de insteek van Stichting Schaakwerk om dit structureel aan te blijven bieden. Mocht blijken 

dat er van andere niveau's ook veel animo is dan zal gekeken worden naar eventuele andere 

ratinggroepen.

De trainingen worden gegeven door Rob Bertholee, Frank Kroeze en Jens Schulz. Er zullen 3 

ratinggroepen zijn, die elk 6 trainingsavonden hebben. Rob zal samen met Frank Groep 1 

lesgeven (beiden 3x). Verder zal Rob groep 2 in zijn geheel lesgeven en neemt Jens groep 3 voor 

zijn rekening.

www.svdrmaxeuwe.nl

KNSB-vrijdagen

Schaaktraining volwassenen

Stichting Schaakwerk heeft de intentie om in samenwerking met SV Dr. Max Euwe 

schaaktrainingen aan te bieden voor volwassenen. Deze trainingen vinden plaats op de vrijdagen 

voorafgaand aan de KNSB-competitie. Ze zijn voor iedereen met een rating boven de 1500 

toegankelijk.

http://www.svdrmaxeuwe.nl/

