
Deinze 4 april 2015 

Beste schaker, 

 

Mogelijks bent u al op de hoogte maar als organisatie van “Karpov meets Karpov” willen we er 

u graag toch nog eens aan herinneren dat er in het komende Pinksterenweekend, heel wat te 

gebeuren staat te Deinze. We zijn ook heel blij dat we jullie zelfs meer kunnen aanbieden dan 

wat we in een vorige mailing hebben aangekondigd. Maar vooreerst nog eens een korte 

opsomming wat er op zaterdag 23 mei staat te gebeuren in de Brielpoort te Deinze. 

Alle schakers tot en met 2000 Elo kunnen met elkaar in het strijdperk treden met als doel een 

ticket te versieren voor de schaaksimultaan op 24 mei tegen 7-voudig wereldkampioen Anatoly 

Karpov. 

De spelers worden onderverdeeld in volgende categorieën: 

• Wedstrijd 1:  Inwoner van of studeren in Deinze en geen lid zijn van een schaakclub 

• Wedstrijd 2:  Jonger dan 11 jaar zijn op 23 mei 

• Wedstrijd 3A:  Jonger dan 13 jaar zijn op 23 mei 

• Wedstrijd 3B:  Jonger dan 15 jaar zijn op 23 mei 

• Wedstrijd 4:  Maximum 1600 Elo’s hebben 

• Wedstrijd 5:  Maximum 2000 Elo’s hebben 

Iedere winnaar is dus sowieso geplaatst voor de simultaan tegen Karpov. Als extra hebben we 

er nu een 7de deelnemer aan toegevoegd. Uit alle schakers die de wedstrijd zullen hebben 

beëindigd wordt er per lottrekking een extra deelnemer uitgeloot. Dus iedere deelnemer maakt 

kans op een plaats aan de simultaantafel tegen Karpov.  

En er is nog veel meer. Naast Karpov zal ook Hans Böhm een kloksimultaan geven en Belgisch 

kampioen Geert Van der Stricht een wisselsimultaan. Iedere 2de en 3de is automatisch 

geselecteerd voor één van die 2 extra simultaans. Ook iedere rating winnaar uit de wedstrijden 

4 en 5 mogen aanschuiven aan die laatste simultaanwedstrijden. Dus niet minder dan 27 

verschillende schakers winnen een deelname aan de diverse simultaanwedstrijden.  

En slaagt u er niet in één van die felbegeerde plaatsen te veroveren, geen nood, u zal hebben 

deelgenomen aan een toch wel heel uitzonderlijk 3-daags schaak evenement. Is Karpov een 

wereldwijde schaak ambassadeur, u allen tezamen zult gezien worden als ambassadeurs voor 

het Belgische schaken.    

In de bijgevoegde informatiefolder vind u meer info over het evenement waarbij op maandag 

25 mei ook een “Levend schaak” opvoering wordt gehouden met Anatoly Karpov en Thomas 

Van der Plaetsen, Belgisch hoop op medaillewinst in Rio op de komende Olympische spelen”.  

Voor alle verdere info en inschrijvingen kijk gerust eens op de website 

www.karpovmeetskarpov.be of stuur gewoon een mailtje naar info@karpovmeetskarpov.be  

Met heel veel schaakgroeten en hopelijk tot op zaterdag 23 mei. 

Schaakclub Karpov Deinze 

 

Rudy De Jaeger 

Voorzitter  


