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 Overwinning HSG jeugdlid op Grand Prix toernooi in Giessenburg

Afgelopen zaterdag is Wouter eerste geworden op het Grand Prix toernooi in Giessenburg. 
Wat een ontzettend knappe prestatie! Naast Wouter was er ook een beker voor Marnik; hij 
won in zijn poule en ging dus ook met een beker naar huis. In totaal deden er 7 jeugdspelers 
mee van de HSG. Daarmee was de HSG goed vertegenwoordigd op dit toernooi. 

Een Grand Prix toernooi is voor de schakende jeugd een fijne manier om (wedstrijd) ervaring 
op te doen en te schaken tegen gelijkwaardige tegenstanders. 

Data voor de komende toernooien:
zondagmiddag 17 november Leidsche Rijn,
zondagmiddag 8 december Utrecht

Aan Grand-Prix-toernooien mag iedereen 
meedoen die in aanmerking komt voor een 
jeugdrating. Dat wil zeggen dat je op 1 januari 
van het lopende seizoen niet ouder zijn dan 16 
jaar. Omdat de indeling gebeurt op speelsterkte, 

http://hsghilversum.nl/website/


zijn Grand-Prix-toernooien heel geschikt voor minder sterke of jonge spelers. Aan de hand 
van de rating, worden de spelers ingedeeld in een poule met 8 spelers. Tijdens het toernooi 
worden er 7 wedstrijden gespeeld, ieder van maximaal een half uur (iedere speler 15 minuten 
op de klok).
Kijk op de website van SGS voor meer informatie
https://www.sgs-schaakbond.nl/ 

Contributie
Afgelopen maand hebben alle ouders/verzorgers van de jeugdleden 
een mail gehad met daarin het verzoek om de contributie van 
komend schaakseizoen over te maken. Heeft u dit nog niet gedaan? 
Wilt u dit dan zsm overmaken? 

Wisseling trainer stap 3
Guido is gestopt als trainer van stap 3, hij heeft een baan gekregen in Belgie. De vervanger 
van Guido is Gabri. Gabri is een bekende bij de HSG, hij heeft ruime ervaring als trainer en is 
in het verleden ook leider geweest bij de jeugd van de HSG. Welkom Gabri!

Kalender
Woensdagmiddag 6 november: schoolschaaktoernooi, georganiseerd door HSG
Zondagmiddag 17 november Grand Prix Toernooi in Leidsche Rijn,
Zondagmiddag 8 december Grand Prix Toernooi in Utrecht
Donderdag 19 december: laatste schaaktraining voor de kerstvakantie
Donderdag 26 december en 2 januari: geen schaaktraining
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