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NIEUWJAARSTOERNOOI 
Zondag 8 januari 2023 

 
Na een onderbreking van 2 jaar zal op zondag 8 januari weer het Pionneke Nieuwjaarstoernooi 
worden gehouden. Dit prachtige rapid-toernooi telt mee voor de Limburgse senioren Grand Prix en 
is ideaal om een goed schaakjaar 2023 te starten. Er zal worden gespeeld in groepen van 8 
spelers. Indeling vindt plaats op grond van KNSB-rating en een beoordeling van persoonlijke 
prestaties in de afgelopen jaren.  

 
Speelt u niet in een club en heeft u geen rating? Geen probleem! Spelers zonder rating kunnen 
gewoon deelnemen en zijn natuurlijk ook van harte welkom.  
  
De laatste keer waren er 49 deelnemers en daarmee was het Nieuwjaarstoernooi een van de best 
bezochte rapid toernooien van Zuid-Nederland. We hopen in 2023 nog meer deelnemers welkom 
te mogen heten. 
 
Net als de laatste keer zal het toernooi plaatsvinden in Wijkgebouw De Vlonder waar voldoende 
parkeergelegenheid is. Aanmelden kan uiterlijk tm vrijdag 6 januari 2023.  
In principe zullen latere aanmeldingen voor het toernooi niet worden gehonoreerd behoudens 
afmeldingen.  

 
 
Locatie: Wijkgebouw De Vlonder 

Florasingel 38 
Roermond 

 
Aanvang:  09.30 uur (zaal open vanaf 09.00 uur) 
 
Aanmelden:  Via de website www.pionneke.nl (klik rechtsboven op toernooien en dan op 

aanmelden nieuwjaarstoernooi).  
Per e-mail bij daiheinen@hotmail.com of telefonisch bij Dai Heinen (06-41733329) 

 

Inschrijfgeld:  € 10,- per persoon; inclusief soep en broodjes 
 
Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p Het FIDE rapid-reglement is van toepassing 
 
Prijsuitreiking: Om 15.45 uur met prijzen in natura per groep 
  
Voor meer informatie kunt u terecht bij de organisatie 
Dai Heinen 06-41733329 / daiheinen@hotmail.com 
 
’t Pionneke wenst u allen alvast prettige feestdagen en een sportief schaakjaar 2023 toe.  
Als u zich inschrijft voor het Nieuwjaarstoernooi gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden van ’t 
Pionneke (te vinden op de website) en zal uw naam worden vermeld bij de inschrijving, uitslagen 
en verslag van het Nieuwjaarstoernooi.         
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