
Wanneer?

Vrijdag 8 maart en/of Vrijdag 19 april

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 thuiswedstrijd van ESG Dr. Max Euwe plaats.

Voor wie?

Er zullen dit jaar 2 ratingsgroepen zijn, namelijk één >2000 en één >1750.

Volgend jaar is het de bedoeling een cyclus van 6 trainingen aan te bieden, waarbij er dan bij

voldoende animo 3 ratingsgroepen zijn. Er zal dan ook een ratingsgroep >1500 zijn.

Maximaal aantal?

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

Thema?

Voor beide groepen en avonden zal het thema middenspel zijn. Volgend jaar zal dit specifieker zijn.

Kosten?

7,50 Euro per keer. Bij deelname aan beide trainingen bedragen de kosten 10 euro.

Inschrijven?

Inschrijven kan tot dinsdag 5 maart (1e training) en dinsdag 16 april (2e training)

* 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.

Om geinteresseerden hiervoor vast warm te maken willen wij beginnen met een tweetal trainingen 

in dit seizoen, namelijk op vrijdag 8 maart en vrijdag 19 april. Er zullen beide keren twee trainingen 

gegeven worden, waarbij Frank Kroeze de vaste trainer is en er twee keer een gasttrainer is. 8 

maart zal dit Floris van Assendelft zijn en op 19 april Jens Schulz.

www.svdrmaxeuwe.nl

Vrijdag 8 maart & Vrijdag 19 april

Schaaktraining volwassenen

Dr. Max Euwe heeft de intentie om in samenwerking met Schach-Klub Nordhorn-Blanke 

structureel schaaktraining te geven aan volwassenen. Vanaf seizoen 2013-2014 zal dit 6 maal zijn 

voor 3 ratinggroepen.

http://www.svdrmaxeuwe.nl/

