Beste schaker(s),
Op zaterdag 15 oktober a.s. vindt het Schaken in Oosterhoutse Kroegen (SIOK) plaats. In het verleden heeft
schaakclub D4 dit meerdere jaren georganiseerd.
We ontvangen de deelnemers met een kop koffie/thee tussen 10:30 uur en 11:00 uur op de thuisbasis van
schaakclub D4: Café Oud Brabant. Vervolgens speelt ieder team 6 rondes, steeds in één van de deelnemende cafés.
Er wordt gespeeld in teams bestaande uit vier personen. Het team met het hoogst aantal bordpunten wint het
toernooi. Uiteraard zijn er nog diverse andere prijzen in de wacht te slepen. Rond 18:00 uur vindt onder het genot
van een hapje en drankje de prijsuitreiking plaats.
De informatie nog even op een rijtje:








Wanneer: Zaterdag 15 oktober 2011
Aanvang: 10:30 uur in Café Oud Brabant(Leijsenhoek 11/13 te Oosterhout)
Einde:
18.00 uur prijsuitreiking café Oud Brabant
Speeltempo: 6 ronden, 20 minuten p.p.p.p.
Inschrijfgeld: € 5,00 per persoon / € 20,00 euro per team(voorafgaand aan het toernooi te voldoen)
Deelnemende kroegen: Oud Brabant, De Kloek, De Pub, ’t Tapperijke, De Beurs, en het Stadscafé
Sluitingsdatum inschrijving: 1 oktober 2011

Inschrijven:
Je kunt je tot 1 oktober a.s. inschrijven voor dit gezellige toernooi. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
siok@svd4.nl. Na inschrijving sturen we je een bevestiging en ontvang je van ons meer informatie. Let op: Er kunnen
maximaal 12 teams deelnemen aan het toernooi, deelname is op volgorde van binnenkomst, vol = vol. Je kunt je als
team inschrijven(4 personen) of individueel. Bij individuele deelname delen wij je in een team in.
Vermeld bij je inschrijving de volgende gegevens:
 Namen teamleden
 Naam teamleider
 Naam team
 Eventueel bij welke schaakclub je speelt
 Telefoonnummer contactpersoon
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Jolanda van de Ven via e-mail: siok@svd4.nl of
telefoonnummer: 06-44027776.
Wij hopen je te zien op 15 oktober a.s. om een heel gezellig en sportief toernooi te gaan spelen in de Oosterhoutse
Kroegen!
Met vriendelijke groet,
De SIOK Commissie
Schaakclub D4 Oosterhout
Frits van Beekvelt, Pierre Jaspers, Wim Maanders en Jolanda van de Ven

