
Jeugdkalender OSBO Grand-Prix 

Beste jeugdschaker, 

Hieronder vind je de schaakkalender voor het seizoen 2022-2023, voor zo ver die op dit moment 

bekend is. De Grand-Prix-toernooien zijn voor alle jeugdschakers tot en met 18 jaar. Kijk op de 

website van de betreffende club voor meer informatie.  

 

Aanmelden voor ieder toernooi doe je rechtstreeks bij ieder toernooi! Kijk hiervoor op de 

uitnodiging op hun website goed welk mailadres je moet gebruiken. Let op: bij de meeste toernooien 

is aanmelden vooraf verplicht.  

Het zou leuk zijn als we alle toernooien met veel jeugdschakers bezoeken! Je wordt er een betere 

schaker door én, misschien nog wel belangrijker, het is leuk en gezellig om jeugdschakers op 

verschillende plekken te zien! 

 

Datum Toernooi Organiserende 
vereniging  

Website 

Zondag 6 
november 

GP Doetinchem SV Doetinchem www.svdoetinchem.nl 
 

Zaterdag 19 
november 

GP Deventer DSG Pallas www.dsgpallas.nl 

Zondag 10 
december 

GP Zutphen SG Zutphen www.schaakgenootschapzutphen.nl 

Dinsdag 27 
december  

Schaaknacht Druten SV Tornado https://svtornado.nl 

Zaterdag 7 januari Tinnen Soldaat De Cirkel Ede https://www.decirkelede.nl/ijsco-
tinnensoldaat-jeugd-schaken/ 

Zaterdag 18 
februari 

Martien Rood SV Veenendaal https://veenendaalvsv.nl/martien-
rood-jeugdtoernooi/  

Donderdag 2 en 
vrijdag 3 maart 

Open Apeldoorns 
Jeugdkampioenschap 

Schaakstad 
Apeldoorn 

https://www.schaakstad-
apeldoorn.nl/jeugd/oajk/ 

Zaterdag 8 april 
(onder 
voorbehoud) 

Open Arnhems 
Jeugdkampioenschap 

ASV (onder voorbehoud) 
 

Mei (datum volgt) GP Velp SV Velp https://www.velpsesv.nl 

Juni (datum volgt) GP Apeldoorn Schaakstad 
Apeldoorn 

www.schaakstad-apeldoorn.nl  

 

Het kan zijn dat er nieuwe versies van deze kalender volgen, met meer toernooien of andere 

wijzigingen. Kijk hiervoor op www.osbo.nl. Ook kan het zijn dat je via je jeugdleider mails krijgt over 

toernooien. De bedoeling is dat deze kalender regelmatig wordt bijgewerkt en dat iedereen een 

overzicht heeft waar en wanneer er door de jeugd toernooien gespeeld kunnen worden! 

Als er vragen zijn over deze GP-toernooien in het algemeen, dan mag je ze stellen aan Ellen Hieltjes: 

jeugdschaakdoetinchem@gmail.com. 

Heel veel plezier bij alle toernooien! 

Met vriendelijke groet, namens de OSBO, 

Ellen Hieltjes (SV Doetinchem) 
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