
 

 

Meld jouw school aan voor de 

 

Schoolschaken Christmas Cup 

 

De feestdagen staan alweer bijna voor de deur. Extra maatregelen helaas ook. De 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond ondersteunt alle basisscholen in Nederland 

daarom graag weer bij het organiseren van Corona-proof activiteiten. Juist 

daarom zijn we een digitaal initiatief gestart waarin sport, competitie, fun, 

uitdaging én persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal staan: de 

Schoolschaken Christmas Cup! 

De Schoolschaken Christmas Cup is hét grootste online jeugdschaaktoernooi voor 

basisschoolkinderen in Nederland. Vorig jaar deden al meer dan 1.000 kinderen 

mee, zijn jullie er dit jaar ook bij? En het kost slechts één euro per leerling voor 

jouw school! 

 

 

https://schaakmatties.nl/schoolschaakcup/


 

Wordt de beste schaakschool van jouw regio en win de felbegeerde 

Schaakmatties Christmas Cup! 

 

Meer informatie & aanmelden  

 

 

 

Waarom moet mijn school deelnemen aan dit toernooi? 

 

✓ Deelname aan dit unieke toernooi kost slechts een euro per leerling. 

 

✓ Plezier, spanning, uitdaging en educatie staat centraal tijdens dit toernooi. 

 

✓ Dé ideale aanvulling op de lesstof: schaken is goed voor de ontwikkeling van de 

hersenen, verbetert de concentratie en zorgt voor zelfvertrouwen. 

 

✓ Meedoen is belangrijker dan winnen: alle deelnemende scholen maken kans op 

gave prijzen! 

  

 

 

 

Voor wie? 

 

Voor alle leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De 

kinderen die hun school vertegenwoordigen spelen spannende online 

schaakpartijen tegen leeftijdsgenoten. Dit kunnen kinderen van andere scholen 

zijn – maar ook schaakpartijen tegen klas- of schoolgenoten zijn mogelijk. De 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond zal zorgdragen voor een eerlijke indeling 

zodat de kinderen altijd spelen tegen schakers van hetzelfde niveau. 

Meld jouw school nu aan! 
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Wanneer? 

Kwalificaties: maandag 6 t/m vrijdag 10 december 2021 

Finale dag: woensdag 15 december 2021 

Dagelijks tussen 14.30 en 15.30 uur. 

 

 

 

Wat heb je nodig om deel te kunnen nemen? 

 

Elk deelnemend kind heeft een apparaat (PC/laptop/tablet) nodig om online te 

kunnen spelen. Het is toegestaan om meerdere kinderen samen te laten spelen 

op één apparaat. Bijvoorbeeld door met elkaar te overleggen en gezamenlijk de 

volgende zet te bepalen. 

Meld jouw school nu aan! 

 

 

 

Vragen? 

 

Neem voor vragen contact op met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

E-mailadres: evbreugel@schaakbond.nl 

Telefoonnummer: 06-51522045 

Of gebruik het chatvenster op www.schaakmatties.nl/schoolschaakcup. 
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