
Portes du Soleil Open 
International Chess Tournament 
 

Morgins, Zwitserland 
20 - 27 augustus 2016 
 
 
In de schitterende ambiance van het Alpengebied Portes du Soleil kunt u van 20 tot 27 augustus 2016 
deelnemen aan het Portes dus Soleil Open International Chess Tournament. Door zijn unieke formule 
van competitie en ontspanning zult u gegarandeerd genieten van een prachtige, leerzame en 
ontspannen schaakvakantie met voldoende uitdagingen voor alle schaakniveaus.   

 
International Chess Tournament 
U schaakt in Club la Foret in het 
Zwitserse bergdorp Morgins. Het 
officiële, internationale toernooi 
wordt volgens Zwitsers systeem 
gespeeld over 7 rondes. De 
resultaten tellen mee voor de Fide-
Rating. Het speeltempo is 90 
minuten per persoon met 15 
seconden bijtelling per zet. De 
wedstrijden staan onder leiding van 
internationaal arbiter Albert Vasse. 
 
 

Prijzenfonds 
Dankzij de inleggelden en diverse sponsorbijdragen, is een prijzenpot van tenminste € 2500,- te 
verdelen over diverse speelniveaus. Hoe groter het aantal deelnemers hoe hoger het prijzengeld. Dus 
neem vooral zoveel mogelijk schaakvrienden mee naar dit toernooi! 
 

 Groep: rating A: > 2000 B: 1700 - 2000 C: < 1700 

1e plaats € 625 € 375 € 250 

2e plaats € 375 € 225 € 150 

3e plaats € 250 € 150 € 100 

Verblijf 
U kunt tijdens het toernooi op basis van half pension verblijven in Club la Foret, een van de oudste 
chalets van Morgins. De kamers zijn eenvoudig en voorzien van wastafel en douche. Wifi is aanwezig. 
Club la Foret is met afstand een van de gezelligste en meest betaalbare accommodaties in het dorp. 
De kosten voor 7 nachten verblijf bedragen € 370,-.  Verblijf in Club la Foret regelt u via 
boudiedebakker@gmail.com (0031 (0)6- 41767944). 
 

Voor-inschrijving en informatie over accommodatie, prijzengeld en deelnemers: 
www.portesdusoleilchess.com / https://www.facebook.com/Portesdusoleilchess  

 
 
    
 

http://www.morgins.ch/
http://www.clublaforet.nl/
http://communicatiesecondant.nl/
http://www.chessmediaservices.com/
mailto:boudiedebakker@gmail.com
http://www.portesdusoleilchess.com/
https://www.facebook.com/Portesdusoleilchess


Aanmelding, kosten en inschrijving  
De voor-inschrijving sluit op 13 juni 2016. Pas indien op deze datum ten minste 40 deelnemers zich 
hebben gemeld vindt het toernooi doorgang en is uw inschrijving definitief. U wordt hierover per e-
mail geïnformeerd. Het inschrijfgeld voor het schaaktoernooi dient aan de vooravond van het 
toernooi contant te worden voldaan bij de wedstrijdleiding. Het inschrijfgeld voor het Internationaal 
Schaaktoernooi bedraagt € 80,-. Deelname aan de berghuttentour en de grandmaster clinic is gratis.  
 

Toernooi-aanmelding kan online via www.portesdusoleilchess.com of bij Pascal 
Jacobs via 0031 (0)6 53606055 /  info@portesdusoleilchess.com  

 
Clinic door GM John van der Wiel (NL)    
De bekende Nederlandse grootmeester John van der Wiel is deelnemer aan het 
toernooi. In Club la Foret verzorgt hij tevens een boeiende en leerzame clinic 
voor iedereen. Zo heeft iedereen de kans om te leren van een grootmeester.  
 
Berghuttentour 
Drie ochtenden kunt u schaken in een adembenemend panorama tijdens de berghuttentour. Iedere 
ochtend gaat u in groepen naar een ander bergrestaurant. Daar wacht u steeds een nieuwe 
uitdaging: rapidschaken, hand & brain-schaken en random chess 960! 

   
In de middag bent u vrij om lekker te lunchen, te wandelen (begeleid) en van de omgeving te 
genieten. Deelname aan de berghuttentour is vrijblijvend en u kunt leuke prijzen in natura winnen.  
 
Deelnemende bergrestaurants  
Le Ferrage, Buvette d’alpage   La Haute Bise, Col de Bassachaux  Le Poussin, Champoussin

   
  
Programma  

Za 20 aug aankomst Club la Foret v.a. 17.00 uur melden bij wedstrijdleiding 

Zo 21 aug ronde 1: 13.00 - 17.00 ronde 2: 20.00 - 24.00 

Ma 22 aug ronde 3: 20.00 - 24.00 10.00 - 12.30 berghuttentour 

Di 23 aug ronde 4: 20.00 - 24.00 13.00 - 16.00 Grandmaster Clinic 

Wo 24 aug ronde 5: 20.00 - 24.00 10.00 - 12.30 berghuttentour 

Do 25 aug ronde 6: 20.00 - 24.00 10.00 - 12.30 berghuttentour 

Vr 26 aug ronde 7: 13.00 - 17.00 20.00 prijsuitreiking & slotfeest 

Za 27 aug Ontbijt en vertrek  

 

http://www.portesdusoleilchess.com/
mailto:info@portesdusoleilchess.com
http://www.leferrage.ch/
http://www.crepy.net/la-haute-bise/
http://www.lepoussin.nl/
http://www.lepoussin.nl/

