
ASV - Jaarkalender  seizoen 2018 - 2019 
 

Indeling Clubavonden 
16 augustus 1e clubavond (vrije speelavond) 

23 augustus simultaan club- en bekerkampioen 

30 augustus interne competitie – 1e ronde 

6 september interne competitie – 2e ronde 

13 september interne competitie – 3e ronde 

20 september prijsuitreiking 2017-2018 

 interne competitie – 4e ronde 

27 september interne competitie – 5e ronde 

4 oktober rapidcompetitie 1e avond  

11 oktober interne competitie – 6e ronde 

18 oktober interne competitie – 7e ronde 

25 oktober interne competitie – 8e ronde 

1 november interne competitie – 9e ronde 

8 november rapidcompetitie 2e avond  

15 november interne competitie – 10e ronde 

22 november interne competitie – 11e ronde 

29 november interne competitie – 12e ronde 

6 december interne competitie – 13e ronde 

13 december interne competitie – 14e ronde 

20 december interne competitie – 15e ronde 

27 december Fischer Random Chess (1) 

3 januari interne competitie – 16e ronde 

10 januari interne competitie – 17e ronde 

17 januari interne competitie – 18e ronde 

24 januari interne competitie – 19e ronde 

31 januari  interne competitie – 20e ronde  

7 februari (19.30 uur) ALV + rapidcompetitie - 3e avond 

14 februari interne competitie – 21e ronde  

21 februari interne competitie – 22e ronde 

28 februari interne competitie – 23e ronde 

7 maart interne competitie – 24e ronde 

14 maart interne competitie – 25e ronde  

21 maart interne competitie – 26e ronde 

28 maart rapidcompetitie - 4e avond  

4 april interne competitie – 27e ronde  

11 april interne competitie – 28e ronde 

18 april interne competitie – 29e ronde 

25 april interne competitie – 30e ronde 

2 mei rapidcompetitie 5e speelavond  

9 mei interne competitie – 31e ronde  

16 mei interne competitie – 32e ronde 

23 mei interne competitie – 33e ronde 

30 mei geen clubavond (Hemelvaartsdag) 

6 juni ASV-snelschaakkampioenschap  

13 juni interne competitie - 34e ronde 

20 juni interne competitie - 35e ronde 

27 juni interne competitie - 36e ronde 

4 juli Fischer Random Chess (2) 

 

PS: Op rapidavonden en de snelschaakavond wordt er 

daarnaast een extra competitie georganiseerd met 

speeltempo 1.25 uur en 10 sec. per zet. 

Overige ASV-activiteiten seizoen 2018 - 2019 

Training Topgroep:  
17 september; 8 oktober;  

5 november; 10 december;  

21 januari; 11 februari; 11 maart;  

8 april. 

Training Middengroep: 

24 september; 22 oktober;  

19 november; 17 december;  

28 januari; 18 februari; 18 maart;  

29 april 

Training Liefhebbersgroep: 

1 oktober; 29 oktober; 26 november;  

7 januari; 4 februari; 4 maart; 1 april;  

6 mei 
 

Speeldata externe zaterdagcompetitie (thuiswedstrijden in 

Brasserie Servontyn - Lorentz): 

15 september, 6 oktober (thuis), 3 november, 24 november (thuis), 

15 december, 9 februari 2019 (thuis), 16 maart, 13 april (thuis) en 

11 mei (thuis). 

Speelweken externe avondcompetitie (in rood in kalender): 
Gezamenlijke SOS-competitie SGS/OSBO/SBO Hoofd t/m 4e 

klasse: 

ronde 1 15 t/m 26 oktober 2018 

ronde 2 12 t/m 23 november 2018 

ronde 3 10 t/m 21 december 2018 

ronde 4 14 t/m 25 januari 2019 

ronde 5 11 t/m 22 februari 2019 

ronde 6 11 t/m 22 maart 2019 

ronde 7 5 t/m 19 april 2019* 

(=*gezamenlijke slotronde van alle teams in die poule) 

Daglichtschaak ASV:  

Locatie Nivon-Molenbeekstraat 26A: 
2 oktober; 6 november; 4 december;  

8 januari; 5 februari; 5 maart  

en 2 april. 

(zaal open 13.30 uur, start 14.00 uur). 
 

16e Massakamp Wageningen - ASV: 
Datum in juni 2019 nog niet bekend.  

(wedstrijd wordt in Wageningen 

gespeeld). 
 

Bevrijdingstoernooi:  

Zondag 5 mei ’19 Wageningen 
 

Schaakdemo’s najaar in Bibliotheek 

Rozet: 

22 of 29 september en 1 december. 

(13-16 uur) 

Toernooien ASV: 

5 januari 2019: OSBO-snelschaakkampioenschap 

23 maart 2019: ASV-Voorjaarstoernooi 

31 mei-1 juni 2019: ASV-Vierkampentoernooi+finale OSBO-cup 

Jeugd: 20 april 2019 Open Arnhems Jeugdkampioenschap 

Wijzigingen voorbehouden!! 


