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StrategoBondNederland nodigt je uit voor het open Nederlands Kampioenschap 

Stratego 2022 op zaterdag 29 oktober in ’s-Hertogenbosch. 

Het Nederlands Kampioenschap staat open voor iedereen met een Nederlands paspoort en voor 

iedereen die in Nederland woont. Zowel ervaren spelers als beginners zijn welkom, er is geen 

kwalificatie-eis. 

 

Locatie 
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen – Sociaal Cultureel Centrum De Biechten 

(Google maps: https://goo.gl/maps/2XKng9QdYY3anguQA ) 

Categorieën 
Indien er voldoende jeugdspelers zijn zal er gespeeld worden in 2 Categorieën. Als je 15 bent of dit 

jaar nog wordt, speel je mee als senior. Als er niet voldoende jeugdspelers zijn voor een aparte 

groep, zal er één groep zijn. Jeugdspelers hebben hoe dan ook een eigen prijscategorie. 

 

Inschrijven 
Op 29 oktober kun je je inschrijven tussen 9.45 en 10.30. Er is ook de mogelijkheid om je van te 

voren aan te melden. Het vooraf aanmelden heeft sterk de voorkeur en is ook voordeliger! Meld je 

je aan voor vrijdag 28 oktober 20.00 dan betaal je het goedkopere tarief 

 

Vooraf aangemeld Niet vooraf aangemeld 

Senioren: € 5,- Senioren: € 10,- 

Junioren: € 2,50 Junioren: € 5,- 

 

Het inschrijftarief dient op de dag zelf, contant, betaalt te worden. Deelname is pas mogelijk nadat 

dit is gedaan. 

 

Email: strategobondnederland@gmail.com  

Facebook (“Gaat” knop): https://www.facebook.com/events/1534848486967674/  

 

Prijzen 
- Bekers voor de beste zes senioren en beste drie junioren  

- Speciale Stratego-speldjes voor de beste 25 senioren en beste 15 junioren  

- Spelprijzen voor de senioren 7 t/m 9 en junioren 4 t/m 6 

- Beste nieuwkomer senioren: “From beginner to winner” Stratego boek  

- Loterij: “From beginner to winner” Stratego boek 
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Schema 

 
*Indien er een junioren categorie is zullen zij een ander schema volgen 

** Tijdschema is indicatief en kan vooral bij de prijsuitreiking afwijken 

 

Regels 
Het toernooi telt mee voor de internationale ranking en wordt gespeeld volgens de ISF-regels (zie 

https://www.kleier.net/isfstratego/rulreg.html ).  

De pairing vindt plaats volgens het Zwitsers systeem. Senioren en junioren spelen allebei met de 

oude speelstukken. 

 
Is dit je eerste toernooi of heb je behoefte aan een overzicht van de belangrijkste spelregels? Zie 

http://www.strategobond.nl/wp-content/uploads/2019/10/Quick-guide-NL_29_10_2018.pdf  

 

Contact 
Contact Neem voor meer informatie via WhatsApp/E-mail contact op met Pim Niemeijer via  

+316 30 20 95 32, of strategobondnederland@gmail.com  


