
AANKONDIGING WEEKEND TOERNOOI CHARLOIS/EUROPOORT 

OP DONDERDAG 14 MEI, VRIJDAG 15 MEI, ZATERDAG 16 MEI 2015 
 

Lokatie: “de Passage”, Sliedrechtstraat 71, Rotterdam 

 

Aard en Tempo: 6 ronden zwitsers: gebruik van Fischer-tijdmeting van 90 minuten 

p.p.p.p. plus 30 seconden per zet extra vanaf zet één. 

 

Prijzenfonds:                 Groep A                                 Groep B 

                                     1e prijs      €500.00               1
e
 prijs         €225.00 

                                     2e prijs      €300.00               2
e
 prijs         €150.00 

                                     3e prijs      €200.00               3
e
 prijs         €100.00 

                                     4e prijs      €100.00               4
e
 prijs         €  75.00 

                                     5e prijs      €  50.00               5
e
 prijs         €  50.00 

 

Inschrijving voor groep A staat open voor spelers met een minimum rating van 1850 dan 

wel minimaal spelend als vaste speler in de 3
e
 klas KNSB of 3

e
 divisie KBSB 

Spelers met een rating tot 1900 kunnen inschrijven voor groep B 

Verschillende rating prijzen in natura/ 1 Bye Mogelijk in de eerste vier ronden 

KNSB + FIDE rating verwerking voor A – B alleen KNSB rating 

Bovenstaande prijzen zijn gegarandeerd bij minimaal 55 deelnemers! Bij minder 

deelnemers kan hiervan worden afgeweken. 

 

Inschrijfgeld:    €25.00 per speler /  FM of onder 16 jaar €20.00 (GM of IM gratis) 

Inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op IBAN nr: NL90TRIO0776497677 

eventuele BIC Code van de bank is: TRIONL2U.  Het inschrijfgeld dient op de 1e 

speeldag op onze rekening te zijn bijgeschreven, dan wel contant te zijn voldaan. Aan de 

zaal betalen kost €5.00 extra. Inschrijving sluit op dinsdag 12 mei om 20.00 uur of zoveel 

eerder als het maximaal aantal deelnemers van 80 deelnemers is bereikt. 

 

Aanmelden alleen per e-mail bij: weekendtoernooicharlois@gmail.com eventuele nadere 

informatie bij André Osinga op telefoon 06-83713245 (alleen ’s-avonds of in het 

weekend) 

Aanmelden op donderdag tussen 12.00 uur en 12.45 uur 

 

Donderdag:   1e ronde  vanaf 13.00 uur – 17.00 uur 

                      2e ronde  vanaf  19.00 uur – 23.00 uur 

Vrijdag:         3
e
 ronde  vanaf  13.00 uur – 17.00uur 

                      4
e
 ronde vanaf   19.00 uur – 23.00 uur 

Zaterdag:     5e ronde  vanaf  09.30 uur – 13.30 uur 

                    6e ronde  vanaf  14.30 uur -  18.30 uur 

Aansluitend de prijsuitreiking 

 

Het toernooi is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: Swijnenburg 

Logistiek bv te Ottoland: Winde GT France Rotterdam en Van Woerkum Transport te 

Hellouw  

mailto:weekendtoernooicharlois@gmail.com

