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Prijzengeld

Groep A (rating 1200+)
1e prijs €500
2e prijs €250
3e prijs €150
4e prijs €100
5e prijs €50

Groep B (rating 1000-1199)
1e prijs €250
2e prijs €100
3e prijs €50

Groep C (rating 999-)
1e prijs €100
2e prijs €50
3e prijs €25

(De groepen worden gelijkmatig verdeeld, 
genoemde rating is indicatief.)

Beker voor de beste jeugdspeler

Inschrijfgeld
Bij betaling vooraf
Inclusief lunch
Deelname voor GMI’s gratis
Aansluitende barbecue

Inschrijven via de website
www.heritageopen.nl of via
Koos van Amerongen
06-14202367
info@heritageopen.nl

Tijdig aanmelden want vol is vol
Max. 90 deelnemers. 
Speeltempo: 10m+3s
Finale in A-groep: 
zie wedstrijdvoorwaarden

Uiterlijk aanwezig  
Aanvang  
Prijsuitreiking
Aansluitend BBQ

€10,00
 
 

+€10,00

10:00
10:15

ca. 17:10

Sneldamtoernooi in IJsselstein • 8 ronden Zwitsers
OPEN II OPEN II VOL=VOL

www.heritageopen.nl



Routebeschrijving

Adres: 
Heritage Auctions Europe/MPO, Energieweg 7, 3401MD, IJsselstein

Met de auto:
U neemt op de A2 (snelweg Amsterdam - Den Bosch) ten zuiden van Utrecht de afslag ‘IJsselstein’ (afslag 
9). Aan het eind van de afslag gaat u linksaf. Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf. Op de volgende rotonde 
gaat u rechtdoor. Vervolgens slaat u bij het eerste verkeerslicht linksaf de Nijverheidsweg op. Hierna 
neemt u de 3e afslag links, de Energieweg. Na 200 meter vindt u HAE/MPO aan uw linkerhand.

Per sneltram:
Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u sneltram ‘IJsselstein’ (vertrek elk kwartier) en stapt uit op halte 
‘IJsselstein-Binnenstad’. Wanneer u bent uitgestapt loopt u richting het centrum. Op de Hogebiezen gaat 
u rechts richting de zendmast. Bij de rotonde gaat u rechtdoor de Hogebiezendijk op. Hierna neemt u de 
3e straat links, de Nijverheidsweg. Vervolgens gaat u rechtsaf de Energieweg op. Na 200 meter vindt u 
HAE/MPO aan uw linkerhand. De trams vertrekken tot 19.00 uur elk kwartier, daarna om het half uur met 
de laatste om 23.31 uur.

Per bus:
Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u buslijn 195 ‘Rotterdam Capelse Brug’ (vertrek 2 maal per uur) en 
stapt u uit bij halte ‘Ewoud/Boerhaaveweg’ in IJsselstein. Wanneer u bent uitgestapt loopt u richting de 
rotonde. Op deze rotonde gaat u rechtdoor de Hogebiezendijk op. Hierna neemt u de 3e straat links, de 
Nijverheidsweg. Vervolgens gaat u rechtsaf de Energieweg op. Na 200 meter vindt u HAE/MPO. De bussen 
vertrekken tot 19.05 uur elk kwartier, daarna tot 22.20 elk half uur en de laatste om 23.20 uur.


