
TATA STEEL CHESS
FESTIVAL

Tata – Kids of Steel® 
Games

Bij Tata Steel ondersteunen we in de bewezen filosofie dat 
schaken, bewegen en creativiteit dé sleutel zijn in de vorming 
en groei van het brein van kinderen. Aansluitend op ons Future 
Generations beleid, laten wij kinderen dit weekend kennis 
maken met deze elementen middels verschillende games. 
Binnen de drie categorieën zijn er meerdere keuzes. Na het 
doen van een activiteit binnen alle 3 de categorieën ontvangen 
de kinderen elk een Tata – Kids of Steel® Games medaille. 

1-2-3 stempels?
Medaille!
SCHAKEN
Volg een schaakles en doe mee met de 
online game van Chessity in Basisschool 
de Vrijheit. 

BEWEGEN
Altijd al eens 3x3 Basketbal willen 
proberen? Kom naar basisschool de 
Vrijheit en krijg je eerste les. Nog meer 
beweging krijg je van schaatsen op de 
schaatsbaan op het Julianaplein en de 
speurtocht door Wijk aan Zee, deze start 
op het Julianaplein. 

CREATIVITEIT
Hoe creatief ben jij? Creëer je eigen 
schaakmozaïek in jouw favoriete 
kleuren, leer muziek maken bij de 
miniworkshop van het Tata Steel Orkest 
of kom lekker technisch knutselen 
met de Academy van Tata Steel in 
Basisschool de Vrijheit.  

STEMPEL 1

STEMPEL 2

STEMPEL 3

Lever na afloop je volle stempelkaart in bij Basisschool 
de Vrijheit of bij de schaatsbaan op het Julianaplein en 
ontvang jouw medaille! 

Leuk voor de hele familie: 
Tata Steel Chess Festival! 
In 1938 werd er voor het eerst geschaakt in de 
IJmond. Dit jaar vieren we alweer de 85e editie 
van het schaaktoernooi. 
Om iedereen het plezier en de verbindende 
kracht van het schaken te laten meemaken, 
nodigen we je graag uit om te komen kijken 
en meedoen bij het Tata Steel Chess Festival! 

Neem een kijkje bij de Grootmeesters in de 
Moriaan, laat je kinderen mee doen aan de 
Tata-Kids of Steel® Games of een van de vele 
andere activiteiten, bezoek de Schaatsbaan, 
luister naar het live commentaar in Café de Zon 
of laat je in de mooiste kleuren schminken. 
Maar bovenal: Geniet van alles wat Wijk aan 
Zee te bieden heeft!Wijk aan Zee - 21 & 22 januari 2023

Voor meer informatie:
www.tatasteelchess.com

Of volg ons op

Vragen via: info@tatasteelchess.com

Chess Festival 
Julianaplein

Naast de activiteiten in Basisschool de Vrijheit is ook het 
Julianaplein onderdeel van het Tata Steel Ches Festival!

Kom schaatsen op de schaatsbaan, en drink gezellig een 
kopje chocolademelk. 

Vanaf het Julianaplein begint ook de speurtocht en 
vertrekken de pendelbussen naar het Hoogovensmuseum. 
Hier start ook de rondleiding over het terrein van Tata Steel.

Tata Steel Chess @tatasteelchesstatasteelchess@tatasteelchess

Start: 11.30 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 13.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 14.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 15.00 uur
Duur: ± 45 min.

Start: 13.30 uur
Duur: ± 2 uur

Vertrek: 12.00 uur

Vertrek: 13.00 uur

Vertrek: 11.30 uur

Vertrek: 12.30 uur

Vertrek: 13.30 uur

Vertrek:14.30 uur

Alleen zondag Vooraf 
inschrijven
verplicht

Alleen zaterdag 

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Zaterdag 21 
& zondag 22
januari 2023

Restaurant 
Klein 
Zwitserland

Het 
BoegbeeldBasisschool de Vrijheit Café De Zon Julianaplein

Chessity 
schaken Schminken 

3x3
Basketbal

Technisch 
knutselen

Schaak-
mozaiëk

Mini 
workshop
Tata Steel 
Orkest

Bunker 
wandeling

Live 
Commentaar Schaatsen Speurtocht Schaken Tafeltennis

Bezoek 
Tata Steel

Bezoek 
Hoogovens 
Museum

Vixing Axe 
Games

Basisschool 
Teamkam-
pioenschap 
IJmond 
Noord

Bezoek Tata Steel
We kunnen letterlijk en figuurlijk niet om staal heen. 
Onze samenleving is gebouwd op staal: we wassen in 
staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in 
staal. Bent u ook nieuwsgierig naar hoe wij staal maken, 
nu en in de toekomst, bij Tata Steel in IJmuiden? 
Ga dan mee met een van debedrijfsrondleidingen tijdens 
het Tata Steel Chess Festival.
De tour bestaat uit een rondleiding per touringcar over 
het terrein van Tata Steel in IJmuiden en duurt ongeveer 
1 uur.
Minimale leeftijd voor deelname aan de tour is 12 jaar, 
aanmelden voor deze rondleiding is verplicht en kan via 

https://www.tatasteelevents.com/nl/
burentour-chessfestival
Vol is vol!

Hoogovensmuseum
Tijdens het Chess Festival weekend is het Hoogovens-
museum geopend! 

Pak de pendelbus vanaf het Julianaplein, ontvang 
een gratis toegangskaartje in de bus en duik in de 
geschiedenis van staalmaken in IJmuiden! 

Vertrek: Julianaplein om 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur

U kunt vanaf het museum ook de pendeldienst weer 
terugnemen naar Wijk aan Zee. 

De laatste bus terug vanaf het museum naar het 
Julianaplein vertrekt om 15.30 uur.

Filmladder 
Schaakfilms
Tijdens het schaaktoernooi gezellig een filmpje 
pakken in Wijk aan Zee? Dat kan! Kijk op 

www.tipwijkaanzee.nl
wanneer welke film waar draait!



Wijk aan Zee
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TATA STEEL CHESS
FESTIVAL
Wijk aan Zee - 21 & 22 januari 2023

Mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsors: Sponsors:

Academy van Tata Steel
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Beachclub Sunsea 
(Opgang Zwaanstraat)

 - Speellocatie amateurs 
 - Gratis koffie/thee bij het Two4One 
  menu voor de hele tafel

2=1 & gratis
koffie/thee
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New in Chess
(Voorstraat 54) 

 - Boekenwinkel 
 - € 5,- korting op het Tata Steel Chess 
  Tournament jubileum boek

€ 5,-
korting
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Café de Zon
(Voorstraat 54) 

 - Live Commentaar: Luister naar de uitleg 
  over de schaakpartijen van de Masters 
  op 21 & 22 janauri vanaf 14.00  - 18.00 uur  
 - Gratis roggenbrood met spek bij uw kop 
  erwtensoep

  Gratis
roggebrood
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Café Boegbeeld
(De Zwaanstraat 6)

 - Gratis drankje bij één Flammkuchen
 - Diverse boardgames en de “Small Viking  
  Axe Games” tijdens het Chess Festival 
  weekend 
 - Dagelijkse uitzending Twitch Livestream

Gratis
drankje
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Dorpshuis de Moriaan 
(Dorpsduinen 4)

 - Main Venue 
 - Hier schaken de Masters, Challengers en 
  amateurs vanaf 14.00 uur
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Basisschool 
de Vrijheit 
(Dorpsduinen 12-14)

 - Locatie Chess Festival met o.a. 
  activiteiten van de Tata – Kids of Steel® 
  games. 

  Bekijk het programma op de andere 
  kant voor alle informatie. 
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Parkeren DorpsweideP

Gewoon in 
Wijk aan Zee
(De Zwaanstraat 8)

 - Wisselende lunch salade incl. soepje 
  voor €14,50 gedurende het toernooi!

Lunch
voordeel
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Eetlokaal Be my Guest 
(Voorstraat 4)

 - Gratis chocolade truffel bij een kop 
  koffie, thee of chocomelk
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Gratis
truffel

www.tatasteelchess.com

Het Tata Steel Chess Festival is onderdeel van 

Wijk aan Zee, 13 - 29 januari

TATA STEEL CHESS
FESTIVAL

Wijk aan Zee
21 & 22 januari 2023

Kom naar het

TATA STEEL CHESS
FESTIVAL
Kom naar het

Tata – Kids of Steel® 
Games

Wijk aan Zee
21 & 22 januari 2023

www.tatasteelchess.com/festival


