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Pupillendag
De Noord-Brabantse Pupillendag is hét toernooi voor de allerjongste
schakers van Brabant.
In drie verschillende leeftijdsgroepen, gaan jullie de strijd aan om jezelf een jaar lang de beste schaker van Brabant te mogen noemen én
je maakt ook kans om op de Nationale Pupillendag te mogen spelen!
Voor de beste drie schakers per groep is er een grote beker te winnen. Ook voor de beste meisjes zijn er bekers beschikbaar!
Als je papa of mama of bijvoorbeeld opa en oma niet mee komen,
maar wel alles willen zien, dan kan dat. De hoogste borden zijn live te
volgen op het internet!
Lukt het schaken niet zo goed, dan kun je als nog met een prijs naar
huis! Je kunt namelijk prijzen winnen met het wereldberoemde WK
Stukken Opzetten. Maar er zijn ook prijsjes beschikbaar voor het kleuren van kleurplaten én er is een speciale toernooi-woordzoeker.
Bij goed weer, is voetballen bijvoorbeeld ook zeker een optie aangezien de locatie genoeg buitenruimte heeft.

Open Brabantse Snelschaakkampioenschappen
Tijdens de Pupillendag, wordt er voor de oudere jeugd, het snelschaakkampioenschap georganiseerd. Zij strijden in drie groepen om
de titel Brabants Kampioen Snelschaken. Maar ook schakers van buiten Brabant mogen hier aan meedoen. In de oudere groepen strijden
ze om geld (AB: € 150 – € 100 - € 50 en C: € 75 – € 50 - € 25) en om
de bekers bij de D en E. Er wordt gespeeld met 5 minuten per
persoon op de klok.
Praktische Informatie
Groepen
De drie leeftijdsgroepen waar de Pupillendag ingespeeld wordt zijn:
Categorie F (Geboren in of na 2009)
Categorie G (Geboren in of na 2010)
Categorie H (Geboren in of na 2011)
De vier leeftijdsgroepen voor de Snelschaakkampioenschappen zijn:
AB (Geboren in of na 1998)
C (Geboren in of na 2004)
D (Geboren in of na 2006)
E (Geboren in of na 2008)
Nevenactiviteiten voor de ouders / begeleiders
Behalve deze toernooien voor de jeugd, zullen er voor de ouders ook
activiteiten zijn. Verdere informatie hierover volgt op de website.
Aanmelding en aanvangstijdstippen
Bij voorkeur tijdig via de website (www.depion.nl/
toernooien/2018/15april), maar het is ook mogelijk om aan te melden
op de dag zelf tot uiterlijk 10.30 uur.

Op de dag zelf dient iedereen zich uiterlijk om 10.30 uur te
hebben gemeld bij de speellocatie.
Het toernooi begint om 11.00 uur en eindigt omstreeks 16.00
uur met de prijsuitreikingen.
Locatie
Er wordt gespeeld op het Jan Tinbergen College in Roosendaal, Burgemeester Schneiderlaan 2 (Gebruik Commandobaan
8 in de Navigatie)

Meer informatie via www.depion.nl/toernooien/2018/15april of
bij Koen Riemens (koen@depion.nl) en Frank Lambregts
(frank@depion.nl)
Op de speeldag is de organisatie in ieder geval bereikbaar via
06-10288935

