
Santpoortse Kroeglopertoernooi

Wegens groot succes organiseert Schaakclub 
Santpoort voor de zesde keer het Santpoortse 
Kroeglopertoernooi tijdens de Santpoortse feestweek. 
Wij willen u daarom graag uitnodigen om op zondag 
30 juli het Kroeglopertoernooi te spelen. De 
Santpoortse Feestweek is een week vol gezelligheid. 
Overdag zijn er diverse activiteiten en ’s avonds is er 
live-muziek aanwezig bij meerdere bars. Een absolute 
aanrader als u van gezelligheid houdt in combinatie 
met schaken. 

Start -en eindlocatie 
Café De Wildeman, Hoofdstraat 142, Santpoort-Noord

Programma zondag 30 juli
09:45 – 10:15   Aanmelden
10:30 – 10:45   Opening
11:00 – 11:45   Ronde 1
11:45 – 12:30   Ronde 2
12:45 – 13:30   Ronde 3
13:30 – 14:15   Ronde 4
14:15 – 15:00   Ronde 5
15:00 – 15:45   Ronde 6
15:45 – 16:30   Ronde 7
16:45 – 17:15   Prijsuitreiking

Speeltempo
Er wordt gespeeld 
volgens het na-ijlend 
Zwitsers, 7 ronden 
met een speeltempo 
van 15 minuten per 
persoon per partij. 

Prijzengeld per duo T/M gem. 1900 elo T/M gem. 1650 elo T/M gem. 1650 elo
1e prijs : € 250,- Ratingprijs 1 : € 80,- Ratingprijs 1 : € 80,- Ratingprijs 1 : in 

natura
2e prijs : € 200,- Ratingprijs 2 : in 

natura
Ratingprijs 2 : in 
natura 

Ratingprijs 2 : in 
natura 

3e prijs : € 120,- Ratingprijs 3 : in 
natura

Ratingprijs 3 : in 
natura

Ratingprijs 3 : in 
natura

4e prijs : € 100,-
5e prijs : € 70,- Prijzengeld is 

gegarandeerd vanaf 
40 teams.

Inschrijfgeld
€ 20,- per duo

Aanmelden en inschrijven per duo
Telefonisch kunt u zich aanmelden bij Hans Kors: 06 4034 8275.
Via de mail kunt u zich inschrijven bij santpoortsekroeglopertoernooi@gmail.com
O.v.v. voor- en achternaam, club, (KNSB) rating, plaats en telefoonnummer.

Buffet
Na afloop van het toernooi kan er gebruik worden gemaakt van een menu
bij het restaurant Laantje (zie de toernooiwebsite voor details). De kosten hiervoor bedragen €10 
p.p. 

Website
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.santpoortsekroeglopertoernooi.nl


