
   
 

organiseert i.s.m. SBN en EGC op   ZATERDAG 12 oktober 2019  

het jubileumbekertoernooi ivm hun 20-jarig bestaan 

 
Eind 1999 is onze strategoclub begonnen met eigen deelname aan de toenmalige 

teamcompetitie (nu Strategocup). En we zijn in januari 2000 gestart met onze clubavonden 

en interne competitie. We vieren dus nu ons 20-jarig bestaan van de club en hopen dat je 

dit met ons mee wilt komen vieren middels deelname aan ons jubileumtoernooi. 

 

Dit toernooi vindt plaats in onze vertrouwde locatie bij het station:  

café-zaal Oranjestad, Terheijdenseweg nr. 70, 4816 AA  Breda, 076-5875905.  

 

Hier zijn zoals gebruikelijk weer volop broodjes, snacks e.d. verkrijgbaar.  

Let op: eigen meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan.  

Deelname: het toernooi is open, dus iedereen is van harte welkom! 

 

Ranking, regels: 

Het toernooi telt mee voor de internationale ranking. We volgen daarbij de spel- en toernooiregels 

van ISF, maar bij een gelijke stand tussen twee spelers is een onderling resultaat voor het eindstand 

eerst bepalend.  

Pas daarna en bij een gelijke stand tussen 3 of meer(dere) spelers tellen de (M-)Buchpunten.  

Er wordt gespeeld in één grote groep. De junioren spelen in een aparte groep, wanneer er voldoende 

junioren aanwezig zijn. Je bent junior als je bent geboren op of na 1 januari 2005.  

  

Inschrijving: 

Inschrijfgeld bedraagt €6,- euro voor senioren en €4,- voor junioren. Bij vooraanmelding krijg 

je 1 euro korting. 

 

Dagindeling:  

De inschrijving is van 10.00 tot 10.30 uur. Om 10.45 uur start de eerste ronde. Rond 17.30 

uur volgt de prijsuitreiking. We beginnen op het aangegeven tijdstip, dus wees op tijd. 
 

En wat is er te winnen?  

Wisselbeker voor de toernooiwinnaar. Voor beide groepen zijn er bekers voor de top 3 en 

spelprijzen voor de nummers 4 t/m 6. Ook de beste dame, het beste meisje en de beste 

nieuwkomer ontvangen een spelprijs. Zoals ieder jaar wordt er d.m.v. een loterij ook weer 

een spelprijs verloot onder de niet-prijswinnaars. 
 

Organisatie 

De organisatie van dit toernooi is in handen van BSC De Baronnen i.s.m. EGC en SBN. Voor 

vragen over dit toernooi en vooraanmelding graag contact opnemen met John Schepers via  

jfc_schepers@hotmail.com of via tel.nr. 06-22011390. Aanmelden via Facebook:    

https://www.facebook.com/events/502224003941229/ 


