
 

         

WERELDKAMPIOENSCHAP
23 t/m 26 augustus, Naarden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste Strateeg, 
Vol trots kondigen wij de locatie van het
pre-uitnodiging vind je alvast de belangrijkste informatie over het WK STRATEGO
met meer details over het programma en de toernooiregels volgt binnenkort.
 
Locatie 
Dit jaar worden de Wereldtitels verdeeld tussen de grachten, poort
Vesting, één van de best bewaarde vestingsteden van Europa en uniek om haar stervorm.

 
We trappen op donderdag 23-08 af met het WK BARRAGE 
Naarden). Wie kan het beste de focus bewaren, omringt door tientallen kanonne
geopend door soldaten met een kanonschot!

 
Het WK gaat verder in het historische 
zaterdag 25-08 en zondag 26-08 het WK SENIOREN, WK JUNIOREN, WK 
worden gespeeld. 

       

Pre-uitnodiging 
AMPIOENSCHAP STRATEGO

23 t/m 26 augustus, Naarden-Vesting (Nederland)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol trots kondigen wij de locatie van het 21ste WK STRATEGO aan: Naarden-Vesting (Nederland)!
uitnodiging vind je alvast de belangrijkste informatie over het WK STRATEGO. De officiële uitnodiging 

programma en de toernooiregels volgt binnenkort. 

Dit jaar worden de Wereldtitels verdeeld tussen de grachten, poorten, bastions en tunnels
best bewaarde vestingsteden van Europa en uniek om haar stervorm.

                    

08 af met het WK BARRAGE in het Vestingmuseum (Westwalstraat 6, 1411 PB 
Wie kan het beste de focus bewaren, omringt door tientallen kanonnen? Het WK wordt officieel 

geopend door soldaten met een kanonschot! 

                                      

historische Arsenaal (Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden) waar 
het WK SENIOREN, WK JUNIOREN, WK LANDENTEAMS en OPEN NA

    

STRATEGO 2018 
Vesting (Nederland) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ing (Nederland)! In deze 
officiële uitnodiging 

en, bastions en tunnels van Naarden-
best bewaarde vestingsteden van Europa en uniek om haar stervorm. 

 

(Westwalstraat 6, 1411 PB 
Het WK wordt officieel 

 

waar op vrijdag 24-08, 
LANDENTEAMS en OPEN NAARDEN 



 

         

Reisinformatie en parkeren 
Met de auto is Naarden-Vesting zeer
boven Utrecht en 25km ten oosten van
parkeerplaatsen met het Vestingmuseum en Arsenaal op enkele minuten lopen.
 
Voor wat betreft het openbaar vervoer zijn er dive
laatste gedeelte altijd per bus wordt afgelegd. 
Naarden-Bussum of Weesp. De totale reistijd vanaf Amsterdam Centraal bedraagt 50 minuten en va
Utrecht Centraal 40 minuten. Kijk op 
 
Overnachten 
Binnen de verdedigingswerken van Naarden
dure kant. Het WK organisatieteam adviseert
 
NH Naarden – 2km van Naarden-Vesting 
NH Bussum (Jan Tabak) – 2km van Naarden
Bastion Hotel Bussum – 4km van Naarden
Boeken kan via www.nh-hotels.nl, 
 
Daarnaast biedt de website www.airbnb.nl
boeken via Airbnb dient wel een account te worden aangemaakt.
 

 
Programma in hoofdlijnen 
Donderdag 23-08: Officiële opening WK
Vrijdag 24-08:  WK SENIOREN rondes 1 t/m 5
Zaterdag 25-08:  WK SENIOREN rondes 6 t/m 10 + WK JUNIOREN
Zondag 26-08:  WK LANDENTEAMS
 
 

  

zeer goed te bereiken. Naarden-Vesting ligt centraal in Nederland 
ten oosten van Amsterdam. Parkeerplaats ‘Nieuwe Molen’ biedt ruim 200 gratis 

parkeerplaatsen met het Vestingmuseum en Arsenaal op enkele minuten lopen. 

Voor wat betreft het openbaar vervoer zijn er diverse opties om Naarden-Vesting te bereiken, waarbij het 
laatste gedeelte altijd per bus wordt afgelegd. Dit kan rechtstreeks vanaf Amsterdam of via de NS stations 

Bussum of Weesp. De totale reistijd vanaf Amsterdam Centraal bedraagt 50 minuten en va
Utrecht Centraal 40 minuten. Kijk op www.9292ov.nl voor een reisadvies op maat. 

Binnen de verdedigingswerken van Naarden-Vesting zijn helaas niet veel hotels te vinden 
rganisatieteam adviseert daarom de volgende hotels dichtbij Naarden

Vesting – WK bereikbaar met auto, OV of 30 minuten lopen
2km van Naarden-Vesting – WK bereikbaar met auto of 30 minuten l

4km van Naarden-Vesting – WK bereikbaar met auto 
, www.bastionhotels.com of www.booking.com. 

www.airbnb.nl ook diverse goede opties rondom Naarden-
boeken via Airbnb dient wel een account te worden aangemaakt. 

fficiële opening WK met kanonschot en WK BARRAGE (Vestingmuseum)
WK SENIOREN rondes 1 t/m 5 (Arsenaal) 
WK SENIOREN rondes 6 t/m 10 + WK JUNIOREN (Arsenaal) 

LANDENTEAMS + OPEN NAARDEN (Arsenaal) 

 

igt centraal in Nederland 30km 
Parkeerplaats ‘Nieuwe Molen’ biedt ruim 200 gratis 

Vesting te bereiken, waarbij het 
Dit kan rechtstreeks vanaf Amsterdam of via de NS stations 

Bussum of Weesp. De totale reistijd vanaf Amsterdam Centraal bedraagt 50 minuten en vanaf 

niet veel hotels te vinden of deze zijn aan de 
dichtbij Naarden-Vesting. 

WK bereikbaar met auto, OV of 30 minuten lopen 
WK bereikbaar met auto of 30 minuten lopen 

-Vesting. Om te 

 

en WK BARRAGE (Vestingmuseum) 



 

         

Inschrijfgelden 
    Normale prijs 
WK BARRAGE:   €   7,50
WK SENIOREN:   € 25,00
WK JUNIOREN:   €   7,50
WK LANDENTEAMS:  GRATIS
OPEN NAARDEN:   GRATIS
Vooraf inschrijven voor het WK leidt tot een korting. Inschrijven kan t/m 
pagina of door een e-mail te sturen naar 
en geboortedatum. De inschrijfgelden kunnen aan het begin van het toernooi worden betaald.
 
Prijzen 
WK BARRAGE:   Bekers voor plaats 1 t/m 3
WK SENIOREN:   Bekers voor plaats 1
WK JUNIOREN:   Bekers voor plaats
WK LANDENTEAMS:  Gouden, Zilveren en Bronzen medailles voor plaats 1 t/m 3
OPEN NAARDEN:   Bekers voor plaats 1 t/m 3
Daarnaast ontvangen alle deelnemers aan het WK Senioren en WK Junioren een speciaal WK aandenken.
 

 
Contactgegevens 
Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het WK organisatieteam:
Tim Slagboom  E-mail: tim.slagboom@gmail.com
Pim Niemeijer  E-mail: strategomaster@hotmail.com
Dennis Baas  E-mail: dbaas@chello.nl
 
    
 
 

Normale prijs   Gereduceerde prijs (voorinschrijving)
€   7,50   €   5,00  
€ 25,00   € 20,00 
€   7,50   €   5,00   
GRATIS   GRATIS 
GRATIS   GRATIS 

voor het WK leidt tot een korting. Inschrijven kan t/m 31-07-2018 via de WK Facebook 
mail te sturen naar strategomaster@hotmail.com met je volledige naam, nationaliteit 

en geboortedatum. De inschrijfgelden kunnen aan het begin van het toernooi worden betaald.

Bekers voor plaats 1 t/m 3  
Bekers voor plaats 1 t/m 10 
Bekers voor plaats 1 t/m 5  
Gouden, Zilveren en Bronzen medailles voor plaats 1 t/m 3
Bekers voor plaats 1 t/m 3 

Daarnaast ontvangen alle deelnemers aan het WK Senioren en WK Junioren een speciaal WK aandenken.

           

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het WK organisatieteam:
tim.slagboom@gmail.com  Tel.: 0031-683217499
strategomaster@hotmail.com Tel.: 0031-630209532
dbaas@chello.nl   Tel.: 0031-627540373

Gereduceerde prijs (voorinschrijving) 

via de WK Facebook 
met je volledige naam, nationaliteit 

en geboortedatum. De inschrijfgelden kunnen aan het begin van het toernooi worden betaald. 

Gouden, Zilveren en Bronzen medailles voor plaats 1 t/m 3 

Daarnaast ontvangen alle deelnemers aan het WK Senioren en WK Junioren een speciaal WK aandenken. 

 

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het WK organisatieteam: 
683217499 
630209532 
627540373 


