
SV Caïssa-Eenhoorn organiseert in
samenwerking met

het Oscar Romero

 Open Hoorns Schaakkampioenschap

tevens  persoonlijk kampioenschap
NHSB 2019

vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september 2019
 in het schoolgebouw van

 Oscar Romero, Bouwsteen 1, 1625 PD te Hoorn

Toernooivorm: weekendtoernooi
Speeltempo: 80 minuten + 30 sec. increment
Indeling: Zes ronden Zwitsers; twee groepen vanaf ca. 40 deelnemers
Inschrijfgeld: € 25 
Hoofdprijs: in groep 1 € 500
Inschrijven 
en nadere 
informatie:

t/m do. 29 augustus 2019
 https://ohk.caissa-eenhoorn.nl

Registratie: tot uiterlijk vrijdag 30 augustus 18.45 uur (zaal open 
vanaf 18.00 uur). Het toernooi begint om 19.30 uur

https://ohk.caissa-eenhoorn.nl/wordpress/


ELKE MAAND KROEGSCHAAK  IN HOORN?

Het Hoornse kroeglopertoernooi 
heeft zich een vaste plaats 
veroverd op de Westfriese 
toernooikalender. 
Meer dan honderd enthousiaste 
schakende kroeglopers trokken 
op zondag 19 mei  jl. van kroeg 
tot kroeg.

Waarom zouden we deze pret tot
één keer per jaar beperken? 
Daarom begint HSV Caïssa-Eenhoorn
met een maandelijks
kroegschaakevenement in

café CHEZ DICK 

op de Ramen in Hoorn, te beginnen op vrijdag 4 oktober 2019, 
vanaf 20.00 uur. 

 Wil je meer weten, wil je meedoen of 
meehelpen? Heb je wensen voor wat 
betreft het programma? Kijk op  
https://kroegschaak.caissa-eenhoorn.nl 

https://kroegschaak.caissa-eenhoorn.nl/
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