
Woensdag 1 mei 2019 

 Goud Leven 55+ toernooi in Assen

Wij zijn te gast bij het Nederlands jeugdkampioenschap dat van zondag 28 april tot en met zaterdag 
4 mei 2019 in Assen wordt gehouden. 
Voor het Goud Leven toernooi is de “Pearl room” gereserveerd.

Zoals bij alle Goud Leven toernooien zijn ook deze keer personen jonger dan 55 jaar welkom, al 
suggereert de naam van het toernooi het tegendeel.    
Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd, dat kan gelet op de grootte van de speelzaal.

Er zijn noch geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles. 
Er wordt gespeeld in één groep, 5 ronden zwitsers met een speeltempo van 25 minuten per persoon 
per partij. 
De doelstelling van het toernooi is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Ook het 
beoefenen van een denksport draagt daar meer aan bij dan men op het eerste gezicht zou denken. 

Het inleggeld bedraagt € 1,00 .
Koffie, thee, en lunch zijn voor eigen rekening. 

Locatie:
Van der Valk Hotel Assen  Balkenweg 1  9405 CC Assen  tel. 0592 851515

De inschrijving:
Inschrijven dient schriftelijk te geschieden en wel door het zenden van een e-mail naar 
thcm@kabel.netvisit.nl. met vermelding van naam, geboortejaar, vereniging en ELO-rating. 
Betaling vooraf is noodzakelijk. Derhalve is de inschrijving pas volledig indien het inschrijfgeld   
ad  € 1,00 is ontvangen op bankrekening nummer NL 12 RABO 0365 0308 21  ten name van 
T.C.M. Mooijman.  De inschrijving sluit op 28 april om 20.00 uur.  
 
Het toernooi vangt aan om half elf. De zaal is open om 10.00 uur.
De prijsuitreiking vindt plaats om 16.30 uur.

Aanmelden bij : Theo Mooijman
Telefoon : 0598-622536 06 45 695 946
E-mailadres : thcm@kabel.netvisit.nl
Bankrekeningnummer : NL 12 RABO 0365 0308 21

De leiding van  het toernooi is in handen van Jan Schut. Indien afzien van deelname aan de orde is, 
dient met hem contact te worden opgenomen (050 5417485 en 06 37655463)  

Waar vindt u Van der Valk Hotel Assen
Met de auto is de locatie zeer gemakkelijk te bereiken, aangezien het hotel zeer nabij afslag 33 van 
de A28 ligt. Het parkeerterrein is ruim bemeten.  
Vanf de bushalte Balkenweg is het ongeveer 10 minuten lopen in westelijke richting. Direct na het 
passeren van de A28 is het hotel zichtbaaraan de linkerzijde van de weg.
Vier buslijnen halteren aan de Balkenweg. De rit duurt vanaf het station 10 minuten. 
Vertrektijden 9.20 (lijn 20), 9.30 (lijn 14), 9.35 (lijn 115) en 9.59 (lijn 84).     

Zie voor de andere GoudLeven toernooien:  https://sites.google.com/site/goudlevenschaak55/
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