
MINSTENS 
5000 EURO

PRIJZEN

De 'Brugse meesters' is een gezellig en heel
internationaal getint toernooi in het hartje van
de zomer, met deelname van meerdere
grootmeesters en meesters. Combineer een
bezoek aan Brugge met deelname aan ons
toernooi.

SPEELSCHEMA
Zaterdag 12/8: 15 u
Zondag 13/8: 10 u en 15 u
Maandag 14/8: 15 u (stadsbezoek om 20 u)
Dinsdag 15/8: 10 u en 15 u
Woensdag 16/8: 15 u (blitztoernooi om 20 u)
Donderdag 17/8: 15 u
Vrĳdag 18/8: 10 u (prĳsuitreiking om 16 u)

ALLE INFO & INSCHRIJVEN

www.brugsemeesters.be

Station en gratis parking Magdalenastraat op wandelafstand
Aanmelden op 12/8 via sms of WhatsApp

12 - 18 AUG 2023

BRUGSE MEESTERS
Internationaal schaaktoernooi

9 RONDEN
FIDE-toernooi
90 min. + 30 sec. / zet
Open en U1800 toernooi

PRIJZEN OPEN
1200 - 700 - 500 - 350 -
225 - 150 - 100 - 60

PRIJZEN U1800
400 - 250 - 200 - 150 -
120 - 100 - 80 - 60
en elo-categorieprĳzen

DEELNAME
€ 50 tot 1/7 - daarna € 55
FM - jeugd
€30 tot 1/7 - daarna € 35
IM - GM
gratis

SPEELLOCATIE
Sint-Jozefsinstituut
(Tabigha)
Noordzandstraat 46
8000 Brugge



INTERNATIONAAL TOERNOOI
Met ongeveer 250 deelnemers uit 20 landen biedt
dit toernooi een uitdaging voor de ambitieuze
schakers en biedt het de kans om nieuwe
tegenstanders te ontmoeten. Het open toernooi
verzamelt de meesters en ambitieuze spelers en
wie het wat rustiger wil, kan in de U1800
deelnemen. Analyseren en verbroederen na de
partĳ kan in de barruimte. Van elke reeks zĳn er
partĳen live op internet te volgen. Kortom, alles
wat je van een groot toernooi mag verwachten.

GEZELLIGE BAR
De boog kan niet altĳd gespannen staan. Om even
te verpozen of duchtig na te praten kun je steeds
terecht in onze gezellige bar. Daar kun je niet
alleen bĳzondere streekbiertjes en andere
dorstlessers ontdekken, maar ook genieten van
een uitgebreid aanbod snacks. En uiteraard ook
van het fĳne gezelschap van een internationaal
schaakpubliek. Allen daarheen dus!

WAAROM
BRUGSE MEESTERS?

FEEËRIEKE LOCATIE
De indrukwekkende speelzaal bevindt zich in het
kloppend hart van de Brugse binnenstad. Een
ideale uitvalsbasis om de historische stad te gaan
verkennen dus. Bovendien bieden we op
maandagavond ook een gratis exclusief
stadsbezoek aan mét gids. Niet te missen! 


