
 

In samenwerking met Schaakliga Antwerpen vzw 

organiseert Schaakkring Brasschaat vzw het 

 

 

1
ste

 Antwerps Stapjestoernooi 1…2…3 

Details van het Antwerps 

Stapjestoernooi 1…2…3 

 

Wat doen we en wat 

doen we niet 

 

We zijn sportief ook al 

verliezen we soms een 

partij, en geven na de 

partij elkaar een hand. 

 

 

We maken extra 

vriendjes. 

 

 

We letten op onze 

klok….en op de klok 

van onze tegenspeler. 

 
 

 

We zetten onze 

schaakstukken na een 

partij steeds terug op 

zijn plaats. 

 
 

Opmerking:  

Wat doen we NIET, 

Eten aan een 

schaakbord, een 

drankje kan geen 

kwaad.  

En we hinderen de 

andere NIET tijdens 

het schaken, jij wil 

toch ook NIET 

gestoord worden, hé. 
 

  

 
 

 

 

    Datum  

 

 

 

 

28 januari 2012 
 

 

 

 

BRASSCHAAT 

 

Zorg ervoor dat je te 

laatste om 13u10 

aanwezig bent. 

    Waar?  

 
 

 

 

 

 

4 EURO per deelnemer 

 

 

     Prijs?  

 

 

  

 

 



 

INSCHRIJVEN VOOR  25 JANUARI 2012 VIA ‘GOOGLE DOCS ‘ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5rbHhiY0

kxQmxYVmtBTmNsaFNMcnc6MQ  

• Inschrijvingsgeld:  4 euro ter plaatsen tussen 12u45 en 13u10. 
 

SPEELLOCATIE:  

• Gemeentelijk Instituut Brasschaat,  

   Door Verstraetelei 50,  

 2930 Brasschaat 

 

PRIJZEN: 

• 1
ste

 drie van STAP3 ontvangen een DGT speelklok. 

• 1
ste

 drie van STAP2 ontvangen een schaakbord + stukken. 

• 1
ste

 drie van STAP1 ontvangen een Raindropchess speldoos. 

 

Alle deelnemers krijgen een natura prijs. 

 

• De eerste 3 clubs/kringen met het hoogste aantal jeugdleden ontvangen een 

waardevolle prijs. 

 

TORNOOI-INFORMATIE: 

• Criteria voorwaarden:  
Lid zijn van een Antwerpse kring/club en maximum in STAP 3 zitten. 
 

Wedstrijdschema  /  15 ronden  /  tempo 5 min pppp 

R1 – 13u15 R2 – 13u30 R3 – 13u45 

R4 – 14u00 R5 – 14u15 R6 – 14u45 

R7 – 15u00 R8 – 15u15 R9 – 15u30 

R10 – 15u45 R11 – 16u15 R12 – 16u30 

R13 – 16u45 R14 – 17u00 R15 – 17u15 

Prijzen: 17u30 

 

 Inschrijven kan je ook via jeugdleider@schaakliga.antwerpen.info 

 Naam + Voornaam, geboortedatum, club/kring, Stap 1 / 2 of 3 

 
Tot op het 1ste stapjes toernooi, Liga jeugdleider, De Strycker Johan 
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