Beste schakers,
In de binnenstad van Doetinchem komt een groot schaakbord op het Catharinaplein
(Walstraat) Om dit te vieren organiseren we samen met Stichting Binnenstadbedrijf
Doetinchem een aantal leuke activiteiten. We hopen natuurlijk dat jullie er ook bij zijn op een
van deze dagen.

Zaterdag 3 juli
Wat: Simultaan en Hands & Brains
Tijd: 11:00-16:00
Waar: Catharinaplein (Walstraat) Doetinchem
Op zaterdag 3 juli komt ex wereldkampioene Tea Lanchava en meervoudige Nederlands
jeugdkampioene bij de meisje, Machteld van Foreest naar Doetinchem om met jullie te
schaken

IM Tea Lanchava

Machteld van Foreest

Vanaf 11.00 mogen jullie het tegen ze opnemen in een simultaan, die ze om de beurt zullen
geven. Daarnaast zal er ook een groot schaakbord staan, waarop jullie het tegen een van deze
toppers kunnen opnemen. Verder is er ook gelegenheid om gewoon een potje te schaken met
elkaar.
Vanaf 14.00 houden we een Hands & Brains toernooi, waarin je met een tweetal het gaat
opnemen tegen een ander tweetal. Tea en Machteld zullen hier ook aan meedoen. Misschien
speel je wel bij een van hun in het team?

Zaterdag 10 juli
Wat: Schaken en Kind/Ouder toernooi
Tijd: 11:00-16:00
Waar: Catharinaplein (Walstraat) Doetinchem
Op zaterdag 10 juli organiseren we vanaf 13.00 een Kind/ouder toernooi, waarin we Bughouse
(doorgeefschaak) gaan spelen. Je mag je alleen opgeven, dan regelen wij een maatje voor je,
maar je mag je ook als tweetal opgeven. Het liefst zoveel mogelijk jeugd met een ouder,
vooral omdat dit voor de voorbijgangers er ook heel leuk uitziet. Je kunt die zaterdag
overigens al vanaf 11.00 komen schaken op het Catharinaplein. We hopen tijdens deze
activiteiten ook omstanders te betrekken en te laten meedoen.
Je kunt je voor alle activiteiten van te voren opgeven, voor mij prettig, dan weet ik op hoeveel
deelnemers ik ongeveer kan rekenen. Dan ben je ook verzekerd van deelname.
Je kunt ook gewoon langs komen en ter plekke besluiten of je mee wilt doen.
In ieder geval een leuke gelegenheid om elkaar weer eens in het echt te ontmoeten, nu we
elkaar zo lang niet gezien hebben.
Niels van der Mark

