


NA EEN SUCCESVOLLE PREMIERE 2017 verheugen we 
ons op de tweede editie van het RSM Schach Open 
in Leer.  Vanaf Donderdag, 1 november t/m zondag,  
4 november 2018 verwachten we alle deelnemers in 
het Hotel Ostfriesenhof om zeven ronden schaak 
op hoog niveau te spelen. Meer informatie vind je 
op www.schach-open-leer.de

Hartelijk groet, 
Edzard Wirtjes

ORGANISATOR: Spaß mit Sport, Edzard Wirtjes,  
Am alten Handelshafen 2, D-26789 Leer – met onder-
steuning van de schaakafdeling  VfR Heisfelde

SPONSOREN: RSM DPI AG, Nanno Janssen, Orgadata, 
OVB Leer, BMW Tekken,  Bünting und Spaß mit Sport

WANNEER: 
Donderdag 1 nov. t/m zondag 4 nov. 2018  

TOERNOOIEN: Open toernooi rating > 1600,  
B-toernooi rating < 1900, C-toernooi rating < 1500

DEELNEMERLIMIET: Open (100) ¦ B (60) ¦ C (60) 
 
TOERNOOI GROOTTE: Het C-toernooi start met mini-
maal 30 deelnemers. Indien het aantal spelers voor groep 
C kleiner is dan 30, dan worden de groepen B en C 
samengevoegd. Dit wordt op 15 oktober 2018 besloten.

MODUS: 7 ronden Zwitsers systeem,  
Fischer methode (90 min voor 40 zetten + 30 min voor 
de overige tijd (per zet + 30 secondes)

STARTGELD:  
Open toernooi: € 50,- (vanaf 01-09  € 60,-),  
jongeren/scholieren € 25,- (vanaf 01-09  € 30,-),        
B-toernooi € 45,- (vanaf 01-09  € 55,-),  
jongeren/scholieren € 25,- (vanaf 01-09  € 30,-),   
C-toernooi € 45,- (vanaf 01-09  € 55,-),  
jongeren/scholieren € 20,- (vanaf 01-09  € 25,-)                         
Inschrijven op de dag van het toernooi + € 10,-

PRIJZEN: 
Open toernooi: 1e plaats: € 1000,- ¦ 2e plaats: € 700,-   
3e plaats: € 500,- ¦ 4e plaats: € 300,-    
5e plaats € 250,- ¦ 6e-8e plaats € 150,-    
9e+10e plaats € 75,- + andere prijzen
B-toernooi: 1e plaats: € 250,- ¦ 2e plaats: € 200,-    
3e plaats: € 150,- ¦ 4e plaats: € 100,-   
5e plaats € 75,- + andere prijzen
C-toernooi: 1e plaats: € 100,- ¦ 2e plaats: € 75,-   
3e plaats: € 50,- + andere prijzen 
Bij gelijk aantal punten worden de geldprijzen volgens het 
Hort-systeem verdeeld. 

RATINGPRIJZEN: Open (vanf 50 deelnemers ratingprijs 
onder ELO 2200) ¦ B (vanaf 30 deelnemers ratingprijs 
onder ELO 1700) 
 
AANMELDING: Via www.schach-open-leer.de of per 
eMail info@spass-mit-sport.de of per post:  
Spaß mit Sport, Am alten Handelshafen 2, D-26789 Leer 
incl. betalingsbewijs. De IBAN van het rekeningnummer 
is: DE33 2859 0075 0019 5634 00
o.v.v. RSM Schach Open 2018

PROGRAMMA: 
Donderdag 1 november 2018: 
14.00 registratie deelnemers ¦ 14.00 -15.00 uur indien er Te
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nog plaats is inschrijving nieuwe spelers  ¦ 15.00 uur 
welkomstwoord en aansluitend indeling eerste speelronde ¦ 
16.00 uur begin van de eerste ronde
Vrijdag 2 november 2018
Vanaf 7.00 uur programma aanbod 45 min ochtendloop ¦ 
vanaf 6.30 uur ontbijtbuffet Ostfriesenhof (aanmelding 
nodig) ¦ vanaf 9.00 uur opening speelzaal ¦10.00 uur begin 
van de 2e ronde ¦ 16.00 uur begin van de 3e ronde
Zaterdag 3 november 2018 
Vanaf 8.00 uur programma aanbod 45 min ochtendloop ¦ 
vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet Ostfriesenhof (aanmelding 
nodig) ¦ vanaf 9.00 uur  opening speelzaal  ¦10.00 uur begin 
van de 4e ronde ¦ 16.00 uur begin van de 5e ronde 
Zondag 4 november 2018 
Vanaf 7.30 uur ontbijtbuffet Ostfriesenhof (aanmelding 
nodig) ¦ vanaf 8.00 uur opening speelzaal ¦ 9.00 uur begin 
van de 6e ronde ¦15.00 uur begin van de 7e ronde ¦  
19.45 uur prijsuitreiking en sluitingsceremonie

ACCOMODATIE: Hotel Ostfriesenhof (locatie RSM Schach 
Open), Groninger Straße 109, 26789 Leer, Duitsland, 
info@ostfriesenhof.de (www.ostfriesen-hof.de).  Met de 
codewoord „Schachturnier“ krijgen schaakspelers bijzon-
dere kortingen: tweepersoonskamer  € 45,- per persoon 
¦ eenpersoonskamer  € 65,-. Inclusief ontbijt, free wifi en 
het gebruik van het zwembad en sauna binnen de ope-
nings-tijden.  Voor dit evenement worden t/m 31 juli 2018  
35 kamers gereserveerd.  Alternatieve accomodatie via 
Tourist Information Leer,  Ledastraße 10, 26789 Leer ¦ 
+49 491/9196 9697 0 ¦ Email: touristik@leer.de

BELANGRIJK: GM en IM startgeld vrij, DWZ en ELO 
klassement.  Alle prijzen gegarandeerd.  Eindstanden 
volgens 1. Buchholz, 2. Buchholzsom.  Verzuimtijd  
30 minuten. Geen cumulatie van prijzen. 

SHIRT: Op onze website kan je t/m 15 oktober 2018 het 
speciaal RSM Schach Open Shirt voor € 15,- bestellen. 
 
www.schach-open-leer.de


