Inschrijving via de website
Maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 150. Vergeet u niet om u
tijdig in te schrijven.

Inschrijving
U dient zich bij voorkeur in te schrijven via de website van het
toernooi: www.houtjehoofdhelder.nl. Beschikt u echt niet
over internet, dan kunt u ook bellen: +31 (0) 53 95 56 53. We
hebben de volgende gegevens van u nodig. Die kunt u zo nodig
ook doorgeven via de voicemail.
Voor en achternaam
KNSB- of FIDE-nummer
KNSB- of FIDE-rating
Groep A of groep B
Vereniging
Woonplaats
FIDE-titel
Telefoonnummer
E-mail
Byes (niet in ronde 1 en maximaal twee in ronde 2, 3 of 4)

Betaling en inschrijfgeld
Maak uw inschrijfgeld over op Rabobank 11 97 43 655 t.n.v.
Stichting Houtje Hoofd Helder.
Tot 15 juni: € 45, daarna € 50,
FM, WIM en jeugd (tot 20): tot 15 juni € 25, daarna € 30.

Programma
Maandag 27 juni
Opening 18.30 uur
1e ronde: 19.00-23.00 uur
Dinsdag 28 juni
2e ronde: 19.00-23.00 uur
Woensdag 29 juni
3e ronde: 19.00-23.00 uur
Donderdag 30 juni
4e ronde: 19.00-23.00 uur
Vrijdag 1 juli
5e ronde: 19.00-23.00 uur
Zaterdag 2 juli
6e ronde: 13.30-17.30 uur
Zondag 3 juli
7e ronde: 13.30-17.30 uur
Maandag 4 juli
8e ronde: 19.00-23.00 uur
Dinsdag 5 juli
9e ronde: 13.00-17.00 uur
Prijsuitreiking: 17.30 uur
tegelijkertijd met de
prijsuitreiking van het
Nederlands Kampioenschap.

Overnachtingsmogelijkheden en maaltijden
Grand café Rembrandt, de thuislocatie van de plaatselijke schaakvereniging Dubbelschaak
’97, serveert door de week een speciaal schakersmenu voorafgaand aan de ronde en in het
weekend na afloop van de ronde. Op
www.houtjehoofdhelder.nl vindt u links naar Landgoed Huize
Bergen (zie foto), een chique hotel waar ook de NK
deelnemers logeren. U vindt er ook verschillende B&B’s en
campings in Boxtel.
De omgeving van Boxtel, in het hart van natuurgebied Het
Groene Woud, leent zich bijzonder voor fietsen wandeltochten. Bijzonder attractief is De
Kampina, een bos- en heidegebied dat zich van
Boxtel tot Oisterwijk uitstrekt. Een andere
bijzondere bezienswaardigheid is
Oertijdmuseum De Groene Poort.
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Chess is life. Bobby Fischer
Chess is life in miniature. Chess is struggle, chess is battles. Gary Kasparov

Chess is my job and fills the main part of my life. Alexei Shirov

Chess is most certainly not my life. Tony Miles

Het grote

Houtje Hoofd Helder
Open Schaaktoernooi
27 juni t/m 5 juli 2011
9 ronden Zwitsers
A-groep: rating > 2000
B-groep: rating < 2050

Parallel aan het NK
in Boxtel
Nederland

www.houtjehoofdhelder.nl
Inschrijfgeld:
tot 15 juni € 45, daarna € 50,
IGM, IM en WGM gratis, mail huub@debent.nl voor informatie,
WIM, FM en jeugd tot 20: tot 15 juni € 25, daarna € 30.

Hoofdprijs A-groep: € 1000
Hoofdprijs B-groep: € 200
Totale prijzenpot: € 2500
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de sponsoring zal de
prijzenpot mogelijk worden vergroot!

Speeltempo:
90 minuten voor de partij plus 30 seconden per zet.

KNSB- en FIDE-ratingverwerking
Maximaal twee byes mogelijk, maar alleen in de ronden 2,
3 en 4.

Het Houtje Hoofd Helder Toernooi is een nevenevenement bij het Nederlands
Kampioenschap dat in dezelfde periode tot en met 5 juli in vakcollege SintLucas in
Boxtel wordt gehouden.
Boxtel ligt tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven en is zowel per auto als
trein zeer gemakkelijk te bereiken. Het stadje ligt aan de A2, er stoppen acht
treinen per uur en het NS-station ligt op hooguit tien minuten lopen van de
speelzaal in het hartje van Boxtel.
SintLucas is een MBO-school voor 'creatieven in opleiding'. De school heeft een
multifunctionele theatervleugel, die onder de naam Podium Boxtel gebruikt wordt
als schouwburg voor de plaatselijke bevolking. Het NK wordt gespeeld in de
theaterzaal, waarbij de foyer en de omliggende kleinere zalen gebruikt worden
voor het publiek. Het Houtje Hoofd Helder-toernooi is elders in de school
ondergebracht, maar gebruikt dezelfde ingang.
De catering van de school is tijdens het toernooi open. Er worden
zeer voordelige schooltarieven berekend. Wij verzoeken u geen
meegebrachte etenswaren of drankjes te nuttigen. Naast de
speelzaal en de theatervleugel is een enorme schooltuin met een
groot overdekt (en zo nodig verwarmd) terras waar u kunt napraten
of analyseren.
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Chess is my life. Viktor Korchnoi
Chess is my life - but my life isn't just chess. Anatoly Karpov

Chess is indeed like life. Stephen Fry

Chess is like life. Boris Spassky

Adres en routebeschrijving
Locatie:
Het toernooi wordt gespeeld
in de theatervleugel
vakcollege SintLucas in
Boxtel. De toernooizaal is in
Boxtel bewegwijzerd als
Podium Boxtel.

Adres:
Burgakker 17
5281 CH Boxtel
www.sintlucas.nl
Het toernooicomité kunt u
bereiken via +31 (0) 6 53 95
53 56 of huub@debent.nl.

Per trein:

De theatervleugel van SintLucas, Podium Boxtel

Afhankelijk van uw
woonplaats kunt u het beste op Tilburg Centraal, ’s-Hertogenbosch Centraal of Eindhoven
Centraal overstappen. In Tilburg stapt u op de stoptrein naar Eindhoven; de tweede halte
is Boxtel. In ’s-Hertogenbosch stapt u ook op de stoptrein naar Eindhoven; ook daar is de
tweede stop Boxtel. In Eindhoven stapt u naar keuze op de stoptrein naar Tilburg of ’sHertogenbosch; in beide gevallen is de derde halte Station Boxtel. Verlaat het station aan
de centrumzijde.

Per auto:
Boxtel heeft twee afritten aan de A2.
- neem vanuit beide richtingen afslag 26 richting Boxtel-Schijndel-Liempde
- beneden aan afrit richting Boxtel
- 1e rotonde rechtdoor
- 2e rotonde rechtsaf
- deze lange weg blijven volgen langs de spoorlijn tot voorbij het station.
Direct naast het Station is een grote parkeerplaats, waar u voor zeer laag tarief kunt
parkeren. Het is moeilijk dichterbij de school te parkeren.

Looproute vanaf Station Boxtel (ongeveer 10 minuten):
- Tegenover het station begint de Stationstraat, loop die in.
- Neem de tweede straat rechts, de Kasteellaan.
- Aan het eind van de straat links, de prins Hendrikstraat.
- Ga de eerste straat rechts, Raaphof.
- Via een bruggetje over De Dommel bereikt u de Burgakker.
- Meteen linksaf, de school staat aan uw rechterhand.
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