
ERASMUS Bridge- en Schaakweek 2021 
21- 29 augustus 

 Inschrijving gestart, stel je deelnameplek zeker op www.dscr.nl
• Feestelijk gevarieerd programma ter gelegenheid van de nieuwe locatie (Grandstand CHIO Kralingen)
• Bridge- en schaakprogramma met indeling naar sterkte spelers; voor jeugdspelers gereduceerd tarief
• Bij de recreatieve toernooilijnen zijn er mooie naturaprijzen (o.a. restaurantbon, bonbons, speciaalbier & wijn)
• Voor de competitieve toernooilijnen zijn er aantrekkelijke geldprijzen te winnen dankzij de sponsors!
• Opzet onder voorbehoud Coronaregels.

Vooral voor de gezelligheid 
bridgen, leuke naturaprijzen

Competitieve bridge lijn, 
aantrekkelijke geldprijzen

Zaterdag 
21/8

Zondag 
22/8

Maandag 
23/8

Dinsdag 
24/8

Woensdag 
25/8

Donderdag 
26/8

Vrijdag 
27/8

Zaterdag 
28/8

Zondag 
29/8

13.00 - 18.00

10.30 - 18.00 

15.00 - 23.00

19.45 -23.00

19.45 - 23.00

13.15 - 17.00 

19.45 - 23.00 

19.45 - 23.00 

10.30 - 17.00

19.45 - 23.00 

13.15 - 17.45 

18.00 - 00.00

10.30 - 17.00

13.00 - 18.00

10.30 - 18.00

Bridgetoernooi voor beginners met clinic van Berry Westra.

Hoofdtoernooi Viertallen. Hoofdprijs: €1000,- voor 1e team.
Extra naturaprijzen voor de recreatieve spelersgroep. 

Golf & Bridgen (Combitoernooi golfen of leren golfen).
Golfbaan Kralingen + diner + parendrive.

Zomerdrive in lijnen (1).  
Beginnersdrive (1)

Zomerdrive in lijnen (2).  
Beginnersdrive (2)

Senioren Bonus Parendrive; verdien bonuspunten met je 
leeftijd. Naturaprijzen.

Gemengde paren bridgetoernooi. 
Naturaprijzen.

Simultaan schaken tegen Jan Timman. 
Toeschouwers welkom.

Hoofdtoernooi Jeugd Schaken. 
Prijzen per leeftijdgroep..

Butlertoernooi. Hoofdprijs: €250,- voor 1e paar NZ en 1e paar 
OW. Naturaprijzen voor de recreatieve lijn.

Individuele bridgedrive met een hapje en drankje.
Indeling naar sterkte, combinatie geld- en naturaprijzen.

Barbecue & spelletjes & chillen.

Hoofdtoernooi Schaken met Zwitserse indeling. Hoofdprijs 
€250,-  Extra naturaprijzen voor verschillende speelsterktes.

Patton bridgetoernooi met Zwitserse indeling.
Combinatie van geld- en naturaprijzen.

Hoofdtoernooi Open paren. 
Hoofdprijs: € 500,- voor 1e paar.

Schaken Socializen

DENKSPORT
CENTRUM ROTTERDAM

https://5077.bridge.nl/evenement/69876
https://5077.bridge.nl/evenement/69874/
https://5077.bridge.nl/evenement/69883/
https://5077.bridge.nl/evenement/69890/
https://5077.bridge.nl/evenement/69895/
https://5077.bridge.nl/evenement/69902/
https://5077.bridge.nl/evenement/69904/
https://5077.bridge.nl/evenement/69909/
https://5077.bridge.nl/evenement/69918/
https://forms.gle/cWpdf3ynDwN8xntz6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccTfvtO3tuOAEEnxASvJDO5dQzAo-1DTZ4pn_FfDaLiEq8_w/viewform
https://5077.bridge.nl/evenement/69923/
https://5077.bridge.nl/evenement/69925/
https://5077.bridge.nl/evenement/69931/
https://forms.gle/3gvzN2uLYe5PgSzz8
https://5077.bridge.nl/evenement/69937/
https://5077.bridge.nl/evenement/69939/


ERASMUS Bridge- en Schaakweek 2021
Eerste feestelijke editie
Deze eerste ERASMUS Bridge- en Schaakweek 
staat in het teken van het in gebruik nemen van de 
nieuwe locatie van Denksportcentrum Rotterdam 
(Grandstand CHIO Kralingen). Met sociale events en 
hapjes tijdens de drives maken we het extra feestelijk. 
Je kunt aan één, meer of alle onderdelen meedoen. 
We hopen op een goede opkomst en een sportief 
toernooi, zodat we hier een jaarlijks terugkerend 
zomerevenement van kunnen maken! 

Organisatie en sponsors
De organisatie vindt plaats door Denksportcentrum 
Rotterdam in samenwerking met alle verenigingen 
en vrijwilligers die bij het Denksportcentrum zijn 
aangesloten. Wij danken alle sponsors die dit 
evenement steunen. Dankzij hun bijdrage is er een 
aantrekkelijke prijzenpot beschikbaar!

Inschrijving is gestart
De voorbereidingen van het toernooi vinden plaats 
in een onzekere tijd vanwege de Coronamaatregelen. 
Mogelijk zijn er eind augustus nog maatregelen van 
toepassing waardoor het niet of in een beperkte 
opzet door kan gaan. De toezeggingen van Berry 
Westra en Jan Timman voor hun bijdrage aan het 
programma zijn ook onder voorbehoud van de 
situatie. Tevens kan het zijn dat er beperkingen zijn 
voor het aantal deelnemers aan de activiteiten tijdens 
deze week. We starten daarom nu al de inschrijving 
zodat je een deelnameplek kunt reserveren. We 
zullen echter alles in het werk stellen om binnen de 
bestaande regels de bridge- en schaakweek te laten 
doorgaan, ook als dat in een kleinere opzet moet.
Voor informatie mail erasmus@dscr.nl of 
bel Eric Langbroek 06 83776896.

Dit toernooi is speciaal voor beginnende bridgers. 
Heb je alleen nog online gespeeld? Dan is dit een 
unieke gelegenheid om een keer het live bridgen 
mee te maken. Het eerste uur geeft Berry Westra, 
een van de bekendste bridgers van Nederland en 
schrijver van vele bridgeboeken, een clinic. Daarna 
speel je een toernooi met 6 x 4 spellen, waarbij ruime 
tijd is om in je eigen tempo te spelen. 
Aan de docenten in de zaal kun je hulp vragen. 
Prijzen in natura.

Viertallentoernooi met 7 ronden van 7 spellen. 
Zwitserse indeling, waardoor de sterke teams tegen 
elkaar komen te spelen. Geldprijzen voor nummers 
1 t/m 3, het beste jeugdteam en de beste teams van 
hoofdklasse en lager en eerste klasse en lager. Extra 
naturaprijzen voor de recreatieve groep.  

Start 13.00 uur, prijsuitreiking rond 18.00 uur
Inschrijfgeld € 5,- per deelnemer,
jeugdspelers t/m 25 jaar € 2,50. 

Start 10.30 uur, prijsuitreiking rond 18.00 uur.
Inschrijfgeld € 80 per team, jeugdteams € 40 per team. 
Inschrijfgeld is inclusief lunch.

ZATERDAG 
21/8

ZONDAG 
22/8

Bridgetoernooi voor beginners 
met clinic van Berry Westra 

Hoofdtoernooi Viertallen 

Het programma 

Schrijf je hier in!

Schrijf je hier in!
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Vanaf 15 uur hebben we als groep de Kralingse Golf-
baan tot onze beschikking. Een unieke kans om eens 
kennis te maken met deze prachtige baan! Er kun-
nen maximaal circa 50 mensen deelnemen aan het 
golfen. Degenen die al kunnen golfen spelen vanaf 
15 uur een golftoernooi met 9 holes. Weinig of niet 
eerder gegolfd? Doe dan mee met de golfclinic. Je 
krijgt vanaf 15 uur een groepsles van 1,5 tot 2 uur. 
‘s Avonds is er een parenbridgewedstrijd (6x4 spel-
len) waar de golfers tegen elkaar uitkomen. Er zijn 
prijzen voor de nummers 1 t/m 3 die het beste scoren 
op de twee onderdelen samen. De anderen dingen 
mee naar de prijzen per onderdeel.  

Start om 15 uur op de Kralingse Golfbaan, 
om ca 18 uur eten, bridge start om 19.45 uur. 
Prijsuitreiking ca 23.15 uur.
Inschrijfgeld € 50,- per persoon, inclusief toegang tot 
de golfbaan of de golfclinic en de maaltijd tussen golf 
& bridgedrive.

MAANDAG 
23/8

Combitoernooi Golf & Bridge 

Schrijf je hier in!

Op beide dagen is er een bridgedrive met 
parentelling en worden 8x3 spellen gespeeld. De 
indeling is in 2 of 3 lijnen naar sterkte en voor elke lijn 
zijn er aparte prijzen. Doe met één of allebei de drives 
mee, elke dag zijn er naturaprijzen per lijn. Er zijn 
extra prijzen voor de drie beste spelers per lijn die aan 
beide drives meedoen met verschillende partners.

Start op beide dagen om 19.45 uur. 
Prijsuitreiking ca 23.15 uur
Inschrijfgeld € 5,- per persoon per dag.

Zomerdrive (1) en (2)
(speel 1 of 2 avonden) 

Schrijf je hier in! (ma 23/8)

Schrijf je hier in! (ma 23/8)

Schrijf je hier in! (di 24/8)

Schrijf je hier in! (di 24/8)

MAANDAG- & DINSDAGAVOND 
23/8 - 24/8

Start op beide dagen om 19.45 uur. 
Prijsuitreiking ca 23.15 uur
Inschrijfgeld € 5,- per persoon per dag.

MAANDAG- & DINSDAGAVOND 
23/8 - 24/8

Deze bridgedrives zijn speciaal voor beginnende 
bridgers. . Je kunt in je eigen tempo spelen. Een 
docent is aanwezig die je om hulp kunt vragen. Doe 
met één of allebei de drives mee, elke dag zijn er 
naturaprijzen. Er zijn extra prijzen voor de spelers 
die aan beide drives meedoen met verschillende 
partners.

Beginnersdrive (1) en (2)
(speel 1 of 2 avonden) 
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Bridgedrive met parentelling voor gemengde 
paren. Deelnemers worden ‘gezaaid’ over de lijnen 
zodat iedereen ongeveer evenveel paren van elk 
niveau tegen krijgt. Diverse naturaprijzen. Geef je 
partner een geweldige avond en ding mee naar de 
hoffelijkheidsprijs. 

Start om 19.45 uur. 
Prijsuitreiking ca 23.15 uur. 
Inschrijfgeld € 5,- per persoon.

Gemengde paren toernooi  

Schrijf je hier in!

WOENSDAGAVOND
25/8

Iedereen kan meedoen met deze bridgedrive 
met parentelling op de woensdagmiddag. Ben 
je boven de 65? Dan krijg bonuspunten voor 
je leeftijd (bonuspunten alleen voor spelers tot 
hoofdklasseniveau). Voor elke 5 jaar boven de 60 jaar 
(van jou en je partner opgeteld) krijg je 1% bovenop 
je score. Er is een indeling in 2 of 3 lijnen naar sterkte. 
Voor elke lijn zijn aparte naturaprijzen. 

Start om 13.15 uur. 
Prijsuitreiking ca 17.00 uur.
Inschrijfgeld € 5,- per persoon.

Senioren Bonus Parendrive 

Schrijf je hier in!

WOENSDAGMIDDAG 
25/8

We zijn zeer verheugd, dat we Jan Timman bereid 
hebben gevonden om in ons Denksportcentrum een 
simultaan te spelen. Jan schaakt nog actief en schrijft 
daarnaast ook boeken. Vorig jaar publiceerde hij 
“Timman’s Triumphs”, met zijn honderd beste schaak-
partijen. Het boek beslaat een loopbaan van meer 
dan 50 jaar.
Clubspelers, maar ook de gevorderde thuis-schaker 
nodigen we hierbij van harte uit aan de simultaan 
mee te doen. Ook als je niet wilt deelnemen maar 
toch graag de partijen wilt zien, ben je van harte 
welkom! De drie beste tegenstanders volgens 
Timman ontvangen een gesigneerd boek en er 
zijn extra prijzen voor bijzondere prestaties. 
Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

Start 20.00 uur.
Inschrijfgeld € 5,- per speler.

WOENSDAG
25/8

Simultaan schaken tegen 
Jan Timman 

Schrijf je hier in!
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DONDERDAG
25/8

Het jeugdschaaktoernooi organiseren wij voor 
deelnemers van 6 tot en met 15 jaar. Ook kinderen 
die hebben leren schaken maar nog niet eerder met 
een wedstrijd hebben meegedaan zijn van harte 
welkom. De indeling is in drie leeftijdscategorieën 
(6 - 8 jaar, 9 -11 jaar, 12 -15 jaar). Je speelt 6 tot 7 
ronden rapid (een snelle partij van ca 40 minuten). 
Er zijn bekers en geldprijzen (tussen € 10 tot € 50 
euro) voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie.

Start 10.30 uur, prijsuitreiking rond 17.00 uur
Inschrijfgeld € 5,- per speler.

Hoofdtoernooi Jeugd Schaken  

Schrijf je hier in!

Bridgedrive met butlertelling met 9x3 spellen, waarbij 
je als paar altijd NZ of OW zit. Voor de NZ en OW lijn 
zijn er aparte prijzen, tenminste de 1e en 2e prijs zijn 
geldprijzen. Ook is er een extra prijs voor het beste 
paar met maximaal hoofdklasseniveau en het beste 
jeugdpaar (in NZ en OW lijn). Deelnemers worden 
‘gezaaid’ over de lijnen zodat iedereen ongeveer 
evenveel  paren van elk niveau tegen krijgt. 
Tevens is er een aparte recreatieve lijn voor spelers 
t/m 1e klasse niveau.

Start om 19.45 uur. Prijsuitreiking ca 23.15 uur.
Inschrijfgeld: € 10 per persoon, jeugdspelers en 
recreatieve lijn € 5,-.

DONDERDAGAVOND
26/8

Butler toernooi 

Schrijf je hier in!

Individueel toernooi ca 32 spellen, waarbij je steeds 
4 spellen met een andere partner speelt. Prijzen voor 
nummers 1, 2 en 3 en de beste speler met maximaal 
hoofdklasseniveau. De speelsoort is cross-imp, dat 
het meest lijkt op een butlertelling. Er is een aparte 
recreatieve lijn voor spelers t/m 1e klasse niveau.

VRIJDAGMIDDAG
27/8

Start om 13.15 uur. Prijsuitreiking ca 18.00 uur.
Inschrijfgeld € 10,- per persoon inclusief hapjes.

Individuele bridgedrive 

Schrijf je hier in!
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ZATERDAG
28/8

Schrijf je hier in!

Dit is een rapidtoernooi voor schaakliefhebbers van 
ieder niveau. Er zullen 7 ronden ‘rapid’ gespeeld 
worden via het Zwitsers indelingssysteem met een 
speeltempo van 15 minuten per persoon per partij 
plus 5 seconde extra per zet. Ook liefhebbers zonder 
rating zijn van harte welkom. Voor nummers 1, 2 en 3 
zijn er geldprijzen (€ 250, € 150 en € 100). Daarnaast 
zijn er extra prijzen in natura voor de hoogst 
geëindigde speler met een rating van onder de 1800 
en de hoogst geëindigde speler met een rating van 
onder de 1600 (of zonder rating). 

Inloop vanaf 9.30 uur, start 10.30 uur, 
prijsuitreiking rond 17.00 uur
Inschrijfgeld € 10,- per deelnemer, spelers t/m 
25 jaar € 5,-, titelhouders (FM, IM en GM) gratis. 
Inschrijfgeld is exclusief lunch.

Hoofdtoernooi Schaken 

Een avond zonder bridge- of schaakwedstrijd. 
Je kunt meedoen aan de barbecue en je verder 
vermaken met borrelen en spelletjes doen.Start om 18.00 uur.

Kostenbijdrage barbecue: € 20,- per persoon, 
jeugdspelers € 10,-.

VRIJDAGAVOND
27/8

Barbecue, spelletjes en chillen 

Schrijf je hier in!

Pattontoernooi met 7 ronden van 4 spellen. 
Patton is een speelvorm waarbij elke ronde een team 
van 4 spelers een wedstrijd speelt tegen een ander 
team van 4 spelers zoals bij viertallen. 
De uitslag wordt berekend uit een parentelling én een 
viertallentelling. Per ronde kun je minimaal 0 
en maximaal 8 punten verdienen, de kastjes 
berekenen het voor jou. Zwitserse indeling, 
waardoor de sterke teams tegen elkaar komen te 
spelen. Geldprijzen voor de nummers 1 en 2 en het 
beste jeugdteam. Extra naturaprijzen afhankelijk 
van het aantal deelnemers.  

ZATERDAG
28/8

Start 13.00 uur, prijsuitreiking rond 18.00 uur.
Inschrijfgeld € 40 per team, 
jeugdteams € 20 per team.

Patton Bridgetoernooi 

Schrijf je hier in!
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Eten & slapen

Klik hier naar onze website voor speciale 
arrangementen voor diners die we hebben kunnen 
regelen met restaurants in de buurt.

In het Novotel Brainpark (op loopafstand) kun je een 
kamer reserveren voor € 95, - *) per nacht per kamer 
voor 2 personen. Kijk voor andere deals op een van 
de boekingssites.  

*) Dit is het vroegboektarief (excl. citytax en ontbijt) 
bij reservering voor 1 juli voor een beperkt aantal 
kamers die je kunt boeken via erasmus@dscr.nl. Geen 
vooruitbetaling nodig en annuleren kan gratis (tot 
de dag ervoor), dus reserveer snel om van een kamer 
verzekerd te zijn.  

DENKSPORT
CENTRUM ROTTERDAM

Open paren toernooi in twee zittingen. Het toernooi 
heeft een aparte wedstrijdlijn en een recreatieve 
lijn met eigen prijzen. In de eerste zitting van de 
wedstrijdlijn vindt de kwalificatiewedstrijd plaats 
voor de A-finale ’s middags. De bovenste helft van het 
veld gaat naar de A-finale, de onderste helft naar de 
B-finale. De ochtendzitting telt 1x, de middagzitting 
2x. Iedereen kan meedoen met de wedstrijdlijn. De 
recreatieve lijn is open voor spelers met maximaal 1e 
klasse niveau. De recreatieve lijn speelt 2 zittingen die 
gelijk tellen. In de wedstrijdlijn worden de deelnemers 
in de 1e zitting ‘gezaaid’ over de lijnen zodat iedereen 
ongeveer evenveel paren van elk niveau tegen krijgt. 
Geldprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van de A-finale, 
nummers 1, 2 en 3 van de B-finale, de beste spelers 
met maximaal hoofdklasseniveau in de A-finale en 
B-finale. Naturaprijzen in de recreatieve lijn. 

ZONDAG
29/8

Start 10.30 uur. Prijsuitreiking ca 18.00 uur.
Inschrijfgeld wedstrijdlijn: € 20,- per persoon 
voor de 2 zittingen inclusief lunch, 
jeugdspelers € 10,-.
Inschrijfgeld recreatieve lijn: € 12,50 per persoon 
voor de 2 zittingen inclusief lunch.
 

Hoofdtoernooi Open paren 

Schrijf je hier in!

https://denksportcentrumrotterdam.nl/restaurants
https://all.accor.com/hotel/1134/index.nl.shtml
mailto:erasmus%40dscr.nl?subject=
https://5077.bridge.nl/evenement/69939/


Bijlage 
Overzicht prijzen erasmus bridge- en schaakweek 

Toernooi

21 augustus 2021
Beginnerstoernooi bridge met clinic

22 augustus 2021 Viertallen
(bij minimum deelname 30 viertallen)

23 augustus 2021 
Combitoernooi Golf & Bridge

23 en 24 augustus 2021
Zomerdrive 1 en 2
Beginnersdrive 1 en 2

25 augustus 2021
Senioren Bonus drive

25 augustus 2021
Gemengde paren toernooi

26 augustus 2021
Butler toernooi
(bij minimum deelname 40 paren)

27 augustus 2021
Individuele bridgedrive
(bij minimum deelname 32 spelers)

28 augustus 2021
Patton bridgetoernooi
(bij minimum deelname 12 teams)

29 augustus 2021
Open Paren toernooi
(bij minimum deelname 40 paren in de wedstrijdlijn)

Prijzengeld 

Naturaprijzen.

1e prijs: € 1000,-   2e prijs: € 400,-   3e prijs: € 200,-
Beste jeugdteam: € 200,-
Beste team hoofdklasse of lager: naturaprijs
Beste team 1e klasse of lager: naturaprijs
Extra naturaprijzen voor de recreatieve groep.

Naturaprijzen.

Naturaprijzen per lijn per dag.
Extra prijzen voor de beste totaalscore over 2 dagen 
met twee verschillende partners. 

Naturaprijzen per lijn.

Naturaprijzen.
Extra hoffelijkheidsprijs in natura. 

1e prijs (beste NZ en OW) per paar:  € 250,-
2e prijs (2e beste NZ en OW) per paar: € 100,-
Beste jeugdpaar NZ en OW per paar: € 50,-
Beste paar hoofdklasse of lager:  € 50,-
Naturaprijzen voor de beste 3 paren in de recreatielijn.

1e prijs: € 100,-   2e prijs: € 75,-   3e prijs: € 50,-
Naturaprijzen in de recreatieve lijn.

1e prijs: € 200,-  2e prijs: € 100,-  beste jeugdteam: €50,-
Extra naturaprijzen afhankelijk van het aantal 
deelnemers. 

1e prijs A-finale: € 500,-     1e prijs B-finale: €100,- 
2e prijs A-finale: € 200,-     2e prijs B-finale: € 75,-
3e prijs A-finale: € 100,-     3e prijs B-finale: € 50,-
Beste paar hoofdklasse of lager in A- en B-finale: € 50,-
Beste jeugdpaar: € 100,-
Naturaprijzen in de recreatielijn.

BRIDGEPRIJZEN

Toernooi

25 augustus 2021
Simultaan schaken Jan Timman

26 augustus 2021
Hoofdtoernooi Jeugd Schaken 

28 augustus 2021
Hoofdtoernooi schaken 

Prijzengeld 

Drie door Jan Timman gesigneerde boeken en extra 
prijzen voor bijzondere prestaties.

Bekers en geldprijzen tussen €10 en €50 per 
leeftijdsgroep, afhankelijk van het aantal deelnemers.

1e prijs: € 250,-   2e prijs: €150,-   3e prijs: €100,-
Naturaprijzen voor de hoogst geëindigde speler met 
maximale rating van 1800 respectievelijk 1600. 

SCHAAKPRIJZEN

Het prijzengeld is onder voorbehoud en hangt af van het aantal deelnemende spelers. Prijzen worden op de dag 
zelf voor aanvang van de wedstrijd definitief gemaakt en in de zaal gepubliceerd.


