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De Beverwijkse Schaakvereniging De Wijker Toren is de oudste schaakvereniging in de IJmond. 
Wij geven elke schaakliefhebber in deze regio de mogelijkheid om wekelijks een partij te schaken. 
We hebben een brede speelsterkte, variërend van ELO 1000 tot 2300 punten. 
De samenstelling van de vereniging is gemêleerd. Door de diversiteit aan activiteiten blijken jong en 
oud zich aangesproken te voelen en weten de weg naar onze schaakvereniging te vinden. Na het 
spelen van een partij is het altijd mogelijk om nog eens de partij te analyseren.  
 
 
Activiteiten 
De onderlinge competitie wordt op elke donderdag avond van 20:00 tot 24:00 uur gespeeld. Door het 
seizoen heen is er ook een snelschaakcompetitie en een bekercompetitie. De donderdag voor zowel 
Kerst als Pasen is er altijd een bijzondere avond. Verder speelt onze vereniging met 4 teams mee in de 
NHSB en met twee teams in de landelijk KNSB competitie. 
 
Naast onze senioren hebben wij ook een bloeiende Jeugdafdeling, waar de jeugd vanaf 6 jaar tot 16 
jaar hun schaakopleiding kunnen volgen onder deskundige leiding van onze instructeurs. De 
jeugdafdeling heeft zijn schaakavonden op de vrijdag van 18:30 tot 20:00 uur. Op het 
jeugdtrainingsschema sluit de vervolgtraining aan zodat talent de mogelijkheid krijgt door te groeien 
naar de top van de vereniging. Het succes van de jeugdopleiding uit zich in individuele prestaties 
maar ook in onze jeugdteams. 
 
Een Internationaal meester traint regelmatig spelers van het eerste en tweede team lopende het 
seizoen. Door de homogene samenstelling van de kleine groep kan er gericht inhoudelijk getraind 
worden. Het eerste en tweede team spelen op nationaal niveau in de tweede en derde klasse KNSB.  
 
 
Lidmaatschap 
Lid worden kun je door je bij een van de bestuursleden aan te melden, bij voorkeur de secretaris. 

secretaris@wijkertoren.nl 
 
Club-site 
Op het internet kunt U de schaakvereniging “de Wijkertoren” vinden via: www.wijkertoren.nl 
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Voor wie ons wil steunen, bestaat de mogelijkheid sponsor te 

worden. Er zijn een aantal opties. Afhankelijk van wat het beste 

past bij uw wensen en aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen, 

hebben wij de volgende mogelijkheden: 
 
 

Aanbieding  (2015) Aantal Prijs 

Uw logo op schaaknotatie boekjes 100 boekjes  € 300,-- 

Toernooi met uw reclame 1 toernooi In overleg 

Uw reclame tijdens bondwedstrijden 1 seizoen In overleg 

Simultaan geven bij uw bedrijf 1 keer  € 150,-- 

1 Schaakles volgen op uw bedrijf 1 keer  € 150,-- 

Uw reclame op onze schaaksite 1 jaar  Vanaf  € 75,-- 
 

 

Wilt U van één of meerdere sponsormogelijkheden gebruik 

maken, laat het ons weten via onze penningmeester op: 
 

penningmeester@wijkertoren.nl 
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