
Centrale meesterklasse ronde 
Zaterdag 21 april 2018 

Gemeentehuis Bloemenaal, Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen 
 
Beste Meesterklassers en schaakliefhebbers, 
 
De Kennemer Combinatie nodigt jullie namens de schaakbond uit voor de centrale slotronde van de meesterklasse. 
De slotronde wordt gespeeld in het prachtige gemeentehuis van Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 158, 2051 
GJ Overveen. (kaartje Google maps). Het gemeentehuis ligt 12 minuten lopen vanaf station Overveen en 20 minuten 
lopen vanaf station Bloemendaal. Bij het gemeentehuis is voldoende gratis parkeergelegenheid. 
 
We verwelkomen in het gemeentehuis de nieuwe kampioen LSG IntelliMagic die met een mooi en stabiel seizoen in 
ronde 8 al de 1e plaats veilig stelde. De stand geeft echter genoeg aanleiding voor een mooie slotronde in een 
prachtige ambiance. En Passant en BSG spelen onderling voor een plek in de Europaclubcup waarvoor de eerste 4 
ploegen recht hebben op deelname. Bij 5-5 wordt het nog spannend voor HMC die het tegen degradatie strijdende 
Apeldoorn van het lijf moet houden. Bij verlies zakt HMC dan naar een 5e plek. 

 
 
Er zijn 7 spelers (link https://www.schaken.nl/nieuws/mogelijke-titelresultaten-knsb-competitie-20172018) die 
afhankelijk van de indeling een IM of GM norm kunnen scoren. Afhankelijk van de opstelling zullen deze spelers aan 
een live bord spelen aan de kop van de tafel. 
 
Lunch, opening en prijsuitreiking 
Bij een centrale slotronde hoort natuurlijk ook wat gezamenlijkheid. De firma Rutte uit Bloemendaal stelt in het 
gemeentehuis tussen 12:00-12:45 een lunch beschikbaar aan de deelnemers. De lunch zal bestaan ook broodjes, 
fruit, melk, koffie en thee. Wij verzoeken de teams aansluitend om uiterlijk 12:45 achter de borden plaats te nemen 
voor de opening van de centrale slotronde. Tussen 12:45 en 13:15uur is de kantine gesloten. Vanaf 13:15 is de 
kantine geopend en wordt er gratis koffie en thee beschikbaar gesteld door de gemeente. Overige etens- en 
drankwaren zijn verkrijgbaar tegen betaling. 
 
Na beëindiging van de laatste partij zal de prijsuitreiking aansluitend in de kantine worden gehouden. 
 
Huishoudelijke mededelingen 
De hoofdingang wordt gebruikt om het gemeentehuis te betreden. Via de wenteltrap aan de rechterzijde kan de 
speelzaal bereikt worden. Voor minder valide bezoekers is er een lift. Bij de ingang kan er gebruik gemaakt worden 
van een onbewaakte garderobe. Buiten aan de zijkant van de ingang kan er gerookt worden. Op de eerste verdieping 
is een analyse zaal met borden beschikbaar. In de zaal en kantine mag niet geanalyseerd worden en borden en 
klokken mogen de speelzaal niet verlaten. Parkeren op de aanwezig parkeerplaatsen. 
 

    
Met vriendelijke groet, Schaakclub Kennemer Combinatie 

https://www.google.nl/maps/place/Bloemendaalseweg+158,+2051+GJ+Overveen/@52.3966205,4.6125806,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5ef011ddd6c9f:0xcf0027578609caf7?hl=nl

