
 

INFO SELECTIEWEDSTRIJDEN 
Datum: Zaterdag 23 mei 2015 
Locatie: Brielpoort Lucien Matthyslaan 9, Deinze 
Tempo: 15 min per speler per partij 
Prijsuitreiking: 18:00 uur 
Betaling deelnameprijs: ter plaatse 

Inschrijving tegen uiterlijk 20 mei via 

www.karpovmeetskarpov.be 

• Alle winnaars van de selectiewedstrijden zijn 
automatisch geselecteerd voor de simultaan 
tegen Karpov. 

• Uit alle schakers die hun wedstrijd hebben  
beëindigd wordt er één supplementaire      
deelnemer geloot voor deelname aan de        
simultaan tegen Karpov. 

• Iedere 2de en 3de is automatisch geplaatst voor 
de simultaan tegen Geert Van der Stricht of 
Hans Böhm. 

• Bij de wedstrijden tot 1600 en 2000 Elo wordt 
er een apart rating klassement opgemaakt per 
100 Elo vanaf 1300 Elo. Iedere winnaar is    
automatisch geplaatst voor de simultaan tegen 
Geert Van der Stricht of Hans Böhm. 

• Prijzen zijn niet cumuleerbaar. 

• Leeftijdsvoorwaarde geldt op datum van de      
wedstrijd. 

• Voor de Elo limieten wordt gekeken naar de op 
die datum laatst toegekende Elo-rating van  
zowel de Nationale als de Fide rating (hoogste 
waarde telt). 

Toernooien 7 ronden 

• aanmelden van 10:30 tot 11:15 

• eerste partij om 11:30 

Toernooien 9 ronden 

• aanmelden van 09:00 tot 09:45 

• eerste partij om 10:00 

Meer info via: info@karpovmeetskarpov.be 

SCHAAKCLUB KARPOV 
DEINZE  

23-25 mei 2015 

INFO SELECTIEWEDSTRIJDEN 
 

Wedstrijd 1:  Deinze  -  7 ronden 

• Voor iedereen die in Deinze woont, studeert, 
werkt of er gewoond heeft en geen lid is van 
een schaakclub welke aangesloten is aan bij 
de Belgische Schaakbond. Deelnemer bewijst 
zelf te voldoen aan de voorwaarden. 

• Deelnameprijs: 2 euro 

Wedstrijd 2:  Jeugd < 11 jaar  -  7 ronden 

• Voor leerlingen van de basisscholen op       
individuele basis. 

• Deelnameprijs: 2 euro 

Wedstrijd 3:  Jeugd < 15 jaar  -  9 ronden 

• Voor leerlingen van de basisscholen, beroeps,        
technisch en middelbaar onderwijs. Met apart 
klassement voor spelers < 13 jaar en  < 15 
jaar. Beide winnaars zijn verzekerd van     
deelname aan de simultaan tegen Karpov. 

• Deelnameprijs: 2 euro 

Wedstrijd 4:  tot 1600 Elo  -  9 ronden 

• Open toernooi tot en met1600 Elo 

• Deelnameprijs: 5 euro 

Wedstrijd 5:  tot 2000 Elo  -  9 ronden 

• Open toernooi tot en met 2000 Elo 

• Deelnameprijs: 5 euro 

 

 

 

WENST U EEN VERZEKERDE 

DEELNAME AAN DE SIMULTAAN 

TEGEN ANATOLY KARPOV 

GRAAG EEN SEINTJE VIA 

info@karpovmeetskarpov.be 

KARPOV meets KARPOV 

 

Uitleendienst  Provincie              

Oost-Vlaanderen 



KARPOV meets KARPOV 

Gedurende het Pinksterenweekend van 23 tot en 
met 25 mei 2015 gaat Deinze schaak ademen. 
Schaakclub Karpov Deinze organiseert dan samen 
met de stad Deinze het evenement “KARPOV 
meets KARPOV”. 

Op zaterdag 23 mei wordt de Brielpoort gevuld 
met schakers die het onder elkaar zullen uitma-
ken wie het de dag nadien mag opnemen tegen 
één van de grootste schakers aller tijden, namelijk 
Anatoly Karpov. Anderzijds kan iedereen vrijblij-
vend kennismaken met dit eeuwenoude bordspel. 
Daartoe zullen er die dag ook verschillende gratis 
schaakinitiaties worden gegeven.  

Na de officiële inhuldiging op zondag waarbij  
Mikhail Bezverkhni; in 1976 winnaar van de    
Koningin Elisabeth wedstrijd voor viool; voor de 
muzikale omkadering zorgt, neemt Karpov het 
onder andere op tegen de verschillende winnaars 
van de dag voordien in een simultaan wedstrijd. 
Dit alles gaat door in het Museum van Deinze en 
de Leiestreek. Nederlands topschaker Hans Böhm 
zal eveneens aanwezig zijn en daagt iedereen uit 
bij een klok schaaksimultaan. En natuurlijk kan 
ook Geert Van der Stricht, de Belgische            
schaakkampioen niet ontbreken. Hij zorgt voor 
een wissel schaaksimultaan. 

In hetzelfde museum worden onder de naam “Art 
meets Chess” allerlei schaak gerelateerde kunst-
werken tentoongesteld gemaakt door zowel    
schakers als door kunstenaars welke voor het 
eerst met het schaken worden geconfronteerd.   

Als hoogtepunt gaat Karpov op maandag de strijd 
aan tegen Deinzenaar Thomas Van der Plaetsen 
in een “Levend Schaak” opvoering welke doorgaat 
in de Palaestra. Bij zo’n wedstrijd worden de 
schaakstukken uitgebeeld door mooi verklede  
figuranten welke door Karpov en Thomas Van der 
Plaetsen worden aangestuurd vanuit hun “loge”.  

En die figuranten zijn atleten van de gerenom-
meerde turnclub Sportac ‘86 uit Deinze die jullie 
indien nodig de beginselen van het schaken al 
turnend zullen aanleren. 

 

 

KARPOV meets KARPOV 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Zaterdag 23 mei 2015  
Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze 

Van 10:00 tot 18:00 

• Diverse selectiewedstrijden voor deelname aan 
de schaaksimultaan met voormalig wereld-
kampioen schaken Anatoly Karpov.  

 Zie “Info Selectiewedstrijden” 

Van 10:30 tot 12:30 en 14:00 tot 16:00 

• Schaakinitiatie voor jong en oud 
 

Zondag 24 mei 2015 
Museum van Deinze en de Leiestreek,   
Lucien Matthyslaan 3-5, Deinze 

Van 10:00 tot 13:00 

• Aperitief schaken voor jong en oud met een  
ludieke voordracht over het schaken gebracht 
door voormalig topschaker en entertainer Hans 
Böhm met nadien mogelijkheid tot het nuttigen 
van een middagmaal. Inschrijven voor die BBQ 
via de website of de leden van schaakclub 
Karpov Deinze. 

Van 10:00 tot 18:00 

• Tentoonstelling “Art meets Chess” met als   

centraal thema: “Wat ziet een kunstenaar in 
het schaken en de schaaksport?”  

KARPOV meets KARPOV 

Van 15:00 tot 18:00 

• Schaaksimultaan met Anatoly Karpov  tegen de 
winnaars van de diverse selectiewedstrijden en 
genodigden. 

• Wissel schaaksimultaan met Geert Van der 
Stricht tegen de geselecteerden van de diverse 
selectiewedstrijden en geïnteresseerde         
aanwezigen. 

• Klok schaaksimultaan met Hans Böhm tegen 
de geselecteerden van de diverse selectie-
wedstrijden en geïnteresseerde aanwezigen. 

 

Maandag 25 mei 2015 
Bibliotheek kelder, Markt, Deinze 

Van 10:00 tot 11:30 

• Lezing over de Nederlandse jeugdschaak-     
werking door Hans Böhm 

 

Maandag 25 mei 2015 
Palaestra Sport Complex, Kastanjelaan 35, 
Deinze 

Van 15:00 tot 17:30 

• Levend Schaak opvoering met Anatoly Karpov,  
Thomas Van der Plaetsen en de atleten van 
Sportac ‘86. Met live commentaar van Hans 
Böhm zodat ook niet schakers hier hun gading 
zullen vinden. 

 


