KBC Schaakkring

P/a Stefan Van Slycken
Rozenstraat 12 te 9160 Lokeren
+32 (0)486 72 29 65
+32 (0)2 429 90 97
stefan.vanslycken@kbc.be
stefan.vanslycken@live.be
Facebook - LinkedIn

Lokeren, 11 april 2019.

Schaaktornooi, 22 juni 2019
Geachte collega, beste schaakvriend(in),
Hierbij wordt U uitgenodigd voor ons jaarlijks KBC-Schaaktornooi op zaterdag 22 juni 2019.
Samenkomst vanaf 9u30’ in Petit Rouge, Zeedijk 127 te 8370 Blankenberge.
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 11 juni 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 22 juni 2019. 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 22 juni 2019 in Petit Rouge, Zeedijk 127 te 8370 Blankenberge
Programma:
09u30’
10u00’
12u30’
14u30’
18u15’
18u30’

:
:
:
:
:
:

Samenkomst der deelnemers en sympathisanten. Ochtendkoffie en/of frisdrank.
Aanvang schaakpartijen - vrije kustwandeling / shopping voor de sympathisanten.
Gezamenlijk broodjesbuffet in taverne & korte verpozing voor iedereen.
Voortzetting schaaktornooi & vervolg activiteiten van de sympathisanten.
Proclamatie en bekendmaking tornooiuitslag. Huldiging winnaar.
Nabeschouwing tornooi en dagactiviteiten, afsluitende lunch in ‘Petit Rouge’.
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Inschrijvingsstrook: in te dienen vóór 11 juni e.k. bij:
KBC Schaakkring West-Vlaanderen
stefan.vanslycken@kbc.be * stefan.vanslycken@live.be
Ondergetekende,
naam
:

…………………………………………………………….

(bank)adres

…………………………………………………………….

:

Neemt deel aan het Schaaktornooi in Petit Rouge op zaterdag 22 juni 2019.
Totaal aantal deelnemers = ………. waarvan …… Schakers en …… Sympathisanten
en schrijf ……….… € over op nr. BE31 4429 6581 2155 van KBC Schaakkring.
Handtekening :

……………………………………………….
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