
 

 
Meer informatie 
www.warmenhuizen76.nl/schoolschaken 
 
Trudi Boekel (Warmenhuizen ‘76) 
info@warmenhuizen76.nl,  
06-22334711  
 
Ronald Komen (Schaakclub Magnus) 
jeugdschakeninschagen@gmail.com  
06-49207911 

Schoolschaak- 
kampioenschap 2022 
 
 
Schaakvereniging Warmenhuizen ’76 en Schaakclub Magnus organiseren voor de 29e 
keer het Schoolschaaktoernooi voor basisscholen. Alle basisscholen uit Schagen zijn 
uitgenodigd om mee te doen. 
 
Woensdag 11 mei 2022, inloop om 17.45 
Aanvang eerste wedstijd om 18.00 uur. Prijsuitreiking rond 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis Warmenhuizen, Dorpsstraat 126, 1749 AJ Warmenhuizen 
 
De teams 
Iedere school kan met maximaal twee teams meedoen. In totaal kunnen 20 teams 
meedoen. Elk team bestaat uit vier spelers (jongens en meisjes). Zet de sterkste 
spelers in team 1. De deelnemende leerlingen worden verwacht in de eigen 
schoolkleuren. 
 
De schaakpartijen 
De teams spelen wedstrijden van 10 minuten.  
 
Aanmelden schaakteams vóór 5 mei  
De scholen kunnen de teams tot 5 mei 2022 aanmelden, Klik hier om uw team(s) 
direct aan te melden. Of stuur een e-mail naar info@warmenhuizen76.nl onder 
vermelding van Deelname schoolschaaktoernooi 2022.  

Noord-Hollands kampioenschap, zaterdag 14 mei 2022 in Hoorn 
De drie beste teams kunnen meedoen aan het Noord-Hollands kampioenschap op 
zaterdag 14 mei 2021. www.nhsb.nl/schoolschaken 
 
Mogelijk gemaakt door Ooms  
Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Ooms 
Accountants- en Belastingadviesbureau. Ooms zorgt voor 
gratis deelname, een verrassing en een aandenken voor alle 
deelnemende leerlingen. 
 
 

Woensdag 
11 mei 
2022 
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