
Nieuwsbericht   
Aan deelnemers NK Jeugdschaak Assen 
 
Beste deelnemer, 
 
We willen je aandacht vragen voor drie belangrijke zaken: 
 

1. Social media, hulp bij PR voor het toernooi 
2. Treinverkeer 
3. Assistentie gevraagd in de organisatie 

  

1. Social media, hulp bij PR voor het toernooi 
Wij willen je vragen om mee te helpen dit toernooi tot een zo groot mogelijk succes te maken. 
Daarvoor hebben we een aantal suggesties: 
- word zelf volger van de facebookpagina: https://www.facebook.com/NJSKAssen/ 
- vraag mensen in je omgeving of ze het toernooi op facebook willen volgen 
- vraag aandacht voor de website van het toernooi: njsk.nl 
- dezelfde verzoeken voor Twitter: https://twitter.com/NJSK_Assen 
- vraag aandacht voor het nevenprogramma (zie ook njsk.nl, Nevenprogramma) 
En heb je nog andere tips voor ons? Laat het weten, dat stellen we zeer op prijs! 
 
De organisatie en alle andere vrijwilligers, deelnemers, ouders en trainers…… samen maken we er 
een mooi toernooi van. Leuke berichten op social media zullen hierbij helpen. En niet onbelangrijk: 
we hebben degelijke sponsoren en partners aan het toernooi weten te binden. Met jullie inzet 
kunnen we de sponsoren laten zien dat dit toernooi er goed voor staat. 
We zijn er allemaal bij gebaat dat we als schaakwereld aan Nederland laten zien wat voor mooie 
sport we hebben. 
 

2. Treinverkeer  
Helaas is ons zeer recent ter ore gekomen dat er gedurende het NK geen treinverkeer mogelijk is van 
en naar Assen, van 16 t/m 30 april. Het gaat om het traject Hoogeveen-Groningen, beide richtingen. 
Het station van Assen wordt grondig gerenoveerd. De NS zal bussen inzetten; details zijn nog niet 
bekend. De organisatie wil haar best doen om een goed alternatief te bieden. Daarom is het 
belangrijk te weten welke deelnemers aangewezen zijn op deze treinverbinding.  
 
We vragen je dit uiterlijk 4 april a.s. aan ons te laten weten in een antwoord via email 
(vwjvalens@gmail.com), telefonisch, SMS of WhatsApp. Wil je daarbij aangeven of het alleen 
aankomst- en vertrekdag betreft of dat het om dagelijks vervoer gaat? 
 

3. Assistentie gevraagd in de organisatie  
De organisatie is nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen video’s te maken. Weet jij iemand 
die ons zou willen helpen? Ook in de verslaggeving kunnen we hulp gebruiken. Als het niet voor de 
volle periode is, is dat ook prima. Meld het ons!  
 
Natuurlijk staat het organisatieteam open voor feedback en tips. Die ontvangen we graag 
rechtstreeks van je en daar zullen we je na het toernooi nogmaals om vragen. 
Want jouw ervaringen hebben we nodig om het toernooi de volgende keer nog beter te maken. 
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Alvast bedankt, veel succes met je voorbereiding en graag tot 23 april! 
Met vriendelijke groet, namens de organisatie, 

Vincent Valens: 06 – 4863 7098    vwjvalens@gmail.com 

Jozias Hillenkamp: 06 – 3484 7407    

Harry Gielen: 06 – 5108 3864   
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