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Lokeren, 23 februari 2018. 

 

 
Schaaktornooi, 02 juni 2018 

 
 
Geachte collega, beste schaakvriend(in), 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor ons jaarlijks KBC-Schaaktornooi op zaterdag 02 juni 2018. 
Samenkomst vanaf 9u30’ in Floreal “Panoramique”, Place 2 te 7542 Mont-Saint-Aubert.  
Meer info, bereikbaarheid zijn beschikbaar via 2 onderlijnde  internetlinks. Parking geen probleem. 
 
Het schaaktornooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem (= individueel tornooi, 5 partijen,  
25’ knock-out). In functie van aantal deelnemers kan het aantal partijen en speelduur wijzigen.  
Onze sympathisanten kunnen een verkwikkende natuurwandeling maken of gaan shoppen in  
het naburige Doornik of Rijsel. 
 
Gelieve uw deelname te bevestigen tegen 5 mei e.k. Uw deelname bedraagt 30 € per persoon.  
U kan het inschrijvingsbedrag overschrijven op BE31 4429 6581 2155 van de KBC Schaakkring. 
 
Met collegiale schaakgroeten en tot zaterdag 02 juni 2018. Namens het KBC Schaakbestuur. 
 
Voor meer informatie:  
Stefan Van Slycken (zie: ‘Wie is wie’; gsm 0486/722.965; tel. thuis (na 18u) 09/349.23.98). 
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KBC Schaaktornooi  
Zaterdag 02 juni 2018 in Floreal “Panoramique”, Place 2 te 7542 Mont-Saint-Aubert 

 
Programma:  
 
09u30’ : Samenkomst der deelnemers en sympathisanten. Ochtendkoffie en/of frisdrank. 
10u00’ : Aanvang schaakpartijen - vrije natuurwandeling / shopping voor de sympathisanten. 
12u30’ : Gezamenlijk broodjesbuffet in taverne & korte verpozing voor iedereen. 
14u30’ : Voortzetting schaaktornooi & vervolg activiteiten van de sympathisanten. 
18u15’ : Proclamatie en bekendmaking tornooiuitslag.  Huldiging winnaar. 
19u00’ : Nabeschouwing tornooi en dagactiviteiten, afsluitende lunch in ‘les 5 Clochers’. 
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http://www.florealgroup.be/nl/page/mont-saint-aubert-test.html
https://www.google.com/maps/place/Floreal+Le+Panoramique+Hotel/@50.6524646,3.390716,12.16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xb684b64d366917ff!2sKAIN+Centre!8m2!3d50.638172!4d3.381452!3m4!1s0x0:0xa30f0585436f1c19!8m2!3d50.6546847!4d3.3998394?hl=nl-BE
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Inschrijvingsstrook:  in te dienen vóór 5 mei e.k. bij: 
KBC Schaakkring Oost-Vlaanderen 
stefan.vanslycken@kbc.be * stefan.vanslycken@live.be 
 
 
Ondergetekende, 
naam  : ……………………………………………………………. 
 
(bank)adres : ……………………………………………………………. 
 
Neemt deel aan het Schaaktornooi in Floreal op zaterdag 02 juni 2018. 
 
Totaal aantal deelnemers = ………. waarvan …… Schakers en …… Sympathisanten 
 
en schrijf  ……….… € over op nr. BE31 4429 6581 2155 van KBC Schaakkring. 
 
Handtekening : ………………………………………………. 
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