Ook in 2019 wordt er weer een Schaakkamp georganiseerd

10E SCHAAKKAMP HENGELO 2019
Zondag 4 augustus t/m zondag 11 augustus 2019
Euro Chess Open Nederlands Jeugd Kampioenschap 2019
Van maandag 5 augustus t/m zaterdag 10 augustus
wordt het jaarlijkse Jeugdtoernooi gehouden. (A, B, C, D, E en FGH).
De website van het toernooi is: www.onjk.nl
Ons doel is om een gezellig en vooral leerzaam kamp te organiseren en het toernooi succesvol te laten zijn..
Van de schakers wordt verwacht dat ze serieus met schaken bezig zullen zijn, dus niet alleen voor de gezelligheid komen.
Het niveau van dit toernooi is best hoog te noemen. Ne beginnende schakers wordt daarom afgeraden zich aan te melden.
Hieronder staan enkele belangrijke gegevens over het evenement:
Kosten toernooideelname
Het inschrijfgeld voor het schaaktoernooi (bij de Stichting Caïssa) voor het A, B, C, D en E toernooi zijn €50,=
Voor de FGH schakers wordt het toernooi in 2 delen geschaakt. Ma-Woe en Do-Vr.
Bij deelname aan beide delen is het inschrijfgeld ook €50. Bij deelname aan 1 vd beide toernooien is het €30.
Aanmelden voor deelname aan het toernooi en het kamp bij Eric de Lange(gek.delange@gmail.com) voor 1 juni 2019.
Je wordt daarna aangemeld bij het toernooi en ontvang je een email met een bevestiging van inschrijving en betaling
instructies.
Kosten Hengelo kamp
De kosten voor het kamp dit jaar zijn € 170 per persoon. (hierin zitten alle maaltijden, drinken, versnaperingen en
verblijfskosten).
Deze kosten moeten bij voorkeur uiterlijk de vrijdag voor aanvang (2 aug) van het schaakkamp gestort zijn op de volgende
rekening.
NL62 ABNA 0518 2728 69
T.n.v. G.E. de Lange
o.v.v. ONJK + naam deelnemer
Eventueel mag contant betalen op de eerste dag van het kamp ook. Geef dit dan wel even vooraf aan via een mailtje.
Ook dit jaar bestaat er de mogelijkheid voor ouders om aan het kamp deel te nemen als begeleider. Neem even contact
op met Eric de Lange om meer informatie hierover te krijgen(voorwaarden, kosten, accommodatie enz)
Adressen
Schaaktoernooi
Dit jaar is het 9e achtereenvolgende jaar in Sportcentrum ’t Wooldrik, aan ’t Wooldrik 2 in de gemeente Borne.
Schaakkamp
Ook dit jaar zullen we gebruik maken van de mooie locatie in Hengelo. Blokhut ’t Geurntje van de Scouting Arièns Ingrid
Groep. De afstand tussen de Sporthal en de blokhut is 8 km. Vervoer van en naar de speellocatie zal gaan per auto. Met de
auto is dat zo’n 10 minuten rijden.
Overnachten
Naast de blokhut hebben we voldoende ruimte om het tentenkamp op te zetten.
In de blokhut is een grote eetzaal aanwezig met stoelen en tafels, een grote keuken, en eigen sanitair.
Zelf moet je meenemen: een tent, luchtbed, slaapzak.

Mocht je geen tent kunnen regelen geef dat dan snel aan dan kunnen wij kijken wat er te regelen is. Let ook even op de
aanbiedingen bij b.v. de Gamma/Perry Sport/Lydl. Daar heb je al voor een redelijk bedrag een eigen tent.
Extra meenemen
Snoep, chips, drop en koekjes worden op een gezamenlijke plek bewaard en regelmatig bijgevuld.
Neem ook zwemkleding en een extra handdoek mee voor het zwembad bij de sporthal. We gaan kijken of we daar
weer terecht kunnen tijdens de toernooidagen. Extra sportkleding, sportschoenen en regenkleding kan erg nuttig
zijn. Op donderdagmiddag proberen we iets sportiefs te organiseren.
Kampregels
De sfeer in het schaakkamp is heel belangrijk en wordt bepaald door de medewerking van de schakers en
begeleiders/trainers.
Een onderdeel van deze sfeer is de zogenaamde kampregels, te weten:
- Redelijke tijden naar bed, i.v.m. de lange schaakdagen (De kampleiding bepaald die tijden per groep)
- Verplichte gezamenlijke corveetaken (afwassen, aardappelen schillen, tafels dekken, afruimen enz.)
- Dagelijks nemen we een koelbox met drank, fruit, en koekjes e.d. mee naar de speelzaal.
- Een goede hygiëne is verplicht, dus voldoende douchen(mag ook bij het zwembad)
- Alle, tijdens het toernooi gespeelde, partijen worden geanalyseerd met de trainers.
- En het belangrijkste: EEN GOED HUMEUR IS VERPLICHT !!!!!!!!!!!!!
Kamp organisatie
De samenstelling van de kampleiding is nog niet vastgesteld. Er zullen voldoende trainers en kampbegeleiders
aanwezig zijn. Naar verwachting weer drie tot vier schakers per trainer.
Vervoer
Iedereen moet zelf voor vervoer zorgen om op zondag bij het schaakkamp in Hengelo te komen en te worden
opgehaald. (Eventueel onderling regelen. Contacten kunnen via de kamporganisatie worden gelegd !!!).
Aankomst/ Vertrek
Het toernooi is van maandag 5 t/m zaterdag 10 augustus 2019.
Het schaakkamp begint al op zondagmiddag 4 augustus vanaf 14.00 uur, en duurt tot zondagochtend 11 augustus
(ophalen tussen 10.00 uur en 12.00 uur).
Zaterdagavond (10 augustus) sluiten we af met: BARBECUE.
Aanmelding
Aanmelding graag bevestigen via de mail(gek.delange@gmail.com) met beantwoording van de volgende vragen:
Bondsnr.
Achternaam
Tussenvoegsel
Roepnaam
Geb. datum
Straat
Postcode

Tel. Thuis
Mob. Ouders
Mob. Schaker
Mailadres ouders
Mailadres schaker
Nr.
Plaats

Heb je een tent of zelfs extra tenten, Heb je bijzondere vereisten m.b.t. diëten e.d. Geef dat dan a.u.b. ook door.
Contact
Voor vragen over het kamp.
Eric de Lange; gek.delange@gmail.com of 06-11722542(bellen/sms/WhatsApp)

