
Het Sam Sam weekendtoernooi 

Vrijdag 8 mei t/m zondag 10 mei 2015 

Locatie: Buurtcentrum “Het Ni-je Terphoes”, Noord Hollandstraat 4, Enschede 
 

Er wordt in 2 groepen gespeeld: Groep A: rating > 1750, groep B: rating < 1800. Er 
worden 6 rondes Zwitsers gespeeld, speeltempo  1:45 uur p.p.p.p. plus 10 seconden per 
zet gedurende de gehele partij. Een bye is mogelijk in één van de eerste vier rondes. U 
krijgt voor die ronde een half punt. De resultaten tellen mee voor de KNSB-rating. 
 

Inschrijfgeld is €25,-  en voor jeugd t/m 18 jaar €20,-, overmaken vóór donderdag 7 mei op IBAN: NL48RABO 
031.67.16.219 t.n.v. SG Max Euwe onder vermelding van: weekendtoernooi + uw naam. 
Of €30 resp. €25 (jeugd) bij betaling aan de zaal.   
 

Lunch/diner/soep: Er bestaat de mogelijkheid om avondeten (za) en/of soep (vr) te bestellen, verzorgd en 
geleverd door Sam Sam. U kunt zich hiervoor opgeven bij inschrijving of bij aanmelding op vrijdagavond. 
De soep op vrijdag kost €3,00. Tijdens de lunch op zaterdag en zondag zijn er broodjes te koop. Het diner op 
zaterdag is een stamppotbuffet voor €10,00.  
 

Liveborden: In beide groepen zullen de eerste vier borden op een DGT live-bord worden gespeeld. Hierdoor 
zullen deze partijen live via internet te volgen zijn. Bovendien zal live verslaglegging worden gedaan. 

Speelschema: 

Vrijdag 8 mei    Aanmelding  18:30 – 19:00 uur 
    Opening   19:15 – 19:30 uur 
    1e ronde   19:30 – 23:30 uur 
Zaterdag 9 mei   2e ronde   09:00 – 13:00 uur 
    3e ronde   14:00 – 18:00 uur 
    4e ronde   19:30 – 23:30 uur 
Zondag 10 mei   5e ronde   09:00 – 13:00 uur 
    6e ronde   14:00 – 18:00 uur 
    Prijsuitreiking  18:30 uur 

De prijzenpot (bij 50 deelnemers)     

    Groep A   Groep B 
1e prijs    €500,-   €250,- 
2e prijs    €280,-   €140,- 
3e prijs    €150,-   €75,- 
Ratingprijzen   €50,-   €50,- 
Jeugdprijzen   €50,-   €50,- 
Bij gelijk eindigen worden de geldprijzen gedeeld door het aantal winnaars. 
 
Inschrijving kan via toernooi-enschede@hotmail.com of telefonisch (Jessica 
Groenewolt, 0652673333), mogelijk tot uiterlijk donderdag 7 mei 20:00 uur, 
met vermelding van KNSB- of clubrating. Bij een rating van 1751 tot 1799 
gelieve aangeven in welke groep u graag wil spelen.  

Georganiseerd door: SG Max Euwe, www.sgmaxeuwe.nl 

Dit weekendtoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:  

Sam Sam, Oude Markt 15-17, 7511 GA Enschede 

Telefoon: 053-4303929, E-mail: info@samsam-enschede.nl 
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