
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

   

UITNODIGING 
PK Zuid-Holland 
Zaterdag 8 april 2023 in Rotterdam 

 

 

Stratego Bond Nederland nodigt je uit voor het open Provinciaal Kampioenschap Zuid-Holland. 

Iedereen binnen en buiten Zuid-Holland mag meespelen. Zowel ervaren spelers als beginners zijn 

welkom, er is geen kwalificatie-eis.  

 

Locatie: Denksportcentrum Rotterdam, Kralingseweg 126, 3062 CG Rotterdam  

https://goo.gl/maps/yUBDsLgNcaAzGSKu7 Achter de skyboxes, 2e etage. 

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. 

 

Prijzen: Senioren top drie: Bekers. Senioren 4 t/m 6: Spelprijzen.  

Junioren top drie: Medailles. Junioren 4 t/m 6: Spelprijzen. 

 

Inschrijving & Kosten: Op 8 april kun je je inschrijven tussen 9.30 en 10.30. Er is ook de mogelijkheid 

om je van tevoren aan te melden. Het vooraf aanmelden heeft sterk de voorkeur en is ook 

voordeliger! Op deze manier kunnen wij ook de locatie beter mededelen waar zij rekening mee 

kunnen houden qua bezetting. Meld je je aan voor woensdag 6 april 23.59 dan betaal je het 

goedkopere tarief. Het inschrijftarief dient op de dag zelf, contant, betaalt te worden. Deelname is 

pas mogelijk nadat dit is gedaan. 

Vooraf aangemeld Niet vooraf aangemeld 

Senioren: € 5,- Senioren: € 10,- 

Junioren: € 2,50 Junioren: € 5,- 

Je kan je op de volgende manieren aanmelden: 

Email: strategobondnederland@gmail.com 

WhatsApp: + 316 30 20 95 32 

Facebook “Gaat knop”: https://www.facebook.com/events/778042950408302  

 

Eten & drinken: Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen op de locatie. Op de locatie is 

alleen betaling met PIN mogelijk voor consumpties. 

De locatie heeft zelf ook een aanbod m.b.t. lunch, als je hier gebruik van wil maken dien je dit via 

een formulier door te geven vóór donderdag 6 april 12.00. https://forms.gle/yGmwxWnCQ6GtPdjF7  

De locatie maakt ook, optioneel, gebruik van een bedieningsapp: https://butlaroo.app/place/-/  
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Schema: (kan in de praktijk licht afwijken) 

9.30 – 10.30 Inschrijving 

Opening 

10.45 – 12.45 Eerste twee rondes 

12.45 – 13.15 Lunch 

13.15 – 17.00 Resterende rondes 

17.15 Prijsuitreiking 

Speeltijd: 

De totale speeltijd per ronde is 55 minuten (incl. 5 min. opsteltijd). In principe wordt op alle borden 

gespeeld met een Bronstein klok maar als allebei de spelers overeenkomen dit niet te doen is dat 

ook goed. 

Spel- en toernooiregels: 

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 en er worden 6 ronden gespeeld. 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  

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

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

 

Locatie instructies 

Instructies m.b.t. bereikbaarheid van de locatie zijn op de 3e pagina te vinden. 

 

De speelzaal is in de Grandstand, het gebouw met de tribune op het terrein van de Rotterdamsche 

Manège. 

 

Op het terrein van de manege zijn regels vanwege de veiligheid: 

- Veiligheid voorop: Paarden hebben altijd voorrang, houd er rekening mee en rijd stapvoets 

(max 5 km/uur). 

- Als je met de auto komt alleen parkeren aan de zijde van de paardenbak en achteruit 

inparkeren. 
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1. Hier spelen we 

2. Hier is de ingang 

3. Zo loop je naar de ingang 

4A. Deze parkeerplaats is alleen voor gasten van de manege. Hier parkeer je je auto 

dus niet. 

4B. Hier parkeer je je auto. 

5. Hier parkeer je je auto als parkeerplaats 4B vol is. 

6. Hier stal je je fiets in het fietsenrek 

7. Hier navigeer je naartoe als je met de auto 

komt: https://goo.gl/maps/JJEF2VGoxczbVUZG8 

8. Hier navigeer je naartoe als je met de fiets komt of lopend vanaf tram-

/metrohalte Voorschoterlaan: https://goo.gl/maps/W7oiqC8xhZpGEoKm9 
 


