Schakers van

formaat
Zaterdag 30 mei 2015 • Stadsplein Amstelveen

Unieke schaaksimultaan van groot niveau
gespeeld door Jan Timman en Hans Böhm
Op zaterdag 30 mei 2015 vindt op het Stadsplein in het
hart van Amstelveen een unieke schaaksimultaan van
formaat plaats. Niet alleen wordt er gespeeld tegen twee
Nederlandse schaakgrootheden, ook de speelborden
zijn aan de maat. Met maar liefst 16 borden van elk
4 x 4 meter en stukken tot 64 cm kan met recht
worden gesproken van ‘schaken op groot niveau’.
Schrijf u in en speel mee!

Schakers van formaat
Unieke schaaksimultaan door Jan Timman en Hans Böhm
Wij dagen u uit mee te spelen in een uniek schaakevent van ongekende omvang.
Nooit eerder heeft er in Nederland een schaaksimultaan op deze schaal plaatsgevonden.
De partijen worden gespeeld op maar liefst 16 borden met reuzenschaakstukken én tegen
twee van Nederlands grootste schakers: Jan Timman en Hans Böhm. Doet u mee?
Dynamisch schouwspel
Schaken is een eeuwenoud spel voor jong en oud dat mensen
verbindt, je hersenen traint en de mens intellectueel uitdaagt.
Het schaken met de reuzenborden op het Stadsplein in
Amstelveen levert een dynamisch schouwspel op dat zowel
voor schakers als niet-schakers leuk is om te volgen.

Uitgelezen kans
Voor schaakliefhebbers is dit een uitgelezen kans om hun
krachten te meten met twee legendarische schaakgrootheden.
In de ochtend wordt een simultaan gespeeld tegen Jan Timman
en in de middag tegen Hans Böhm. ’s Ochtends en ’s middags

Schakers van Formaat
Datum:
Zaterdag 30 mei 2015
Locatie:
Stadsplein Amstelveen
Fysieke omvang: 16 borden van 4 x 4 meter,
koningshoogte 64 cm
9.30 -12.30 u.:
Ochtendsessie Jan Timman
11.00 u.:
Meet & Greet Hans Böhm
13.00 -16.00 u.: Middagsessie Hans Böhm
14.30 u.:
Meet & Greet Jan Timman

zijn er ook ‘Meet & Greet’-sessies met deze schakers.

Jan Timman

Inschrijving
Wilt u meedoen? Dan kunt u zich individueel of met een team
van maximaal 3 personen per bord opgeven.
De kosten voor dit exclusieve event bedragen voor een individu
of team € 125,– (incl. BTW) per bord en per dagdeel.
Het staat u geheel vrij om uw deelname middels shirtreclame
door een bedrijf te laten sponsoren.

Grootmeester (GM) en rond 1980 de nummer 2 van de wereld, vlak
achter de Rus Anatoli Karpov. Zijn bijnaam was toen ‘The best of the
West’. Timman is nog steeds actief als toernooischaker. Hij schreef
vele boeken over de schaaksport en is vaste medewerker van het
vakblad ‘New in Chess’.

Hans Böhm
Internationaal Meester (IM), eindigde in het NK 1975 als nummer 2
van Nederland, vlak achter Jan Timman. Zijn bijnaam is ‘Mister
Chess’ vanwege de vele promotionele activiteiten zowel in de media
als bij ludieke evenementen. In 1986 vestigde hij het Guinness
wereldrecord simultaanschaken tegen 560 tegenstanders.

Inschrijfformulier

Het ingevulde en ondergetekende

Bij deze geef ik mij op voor ‘Schakers van Formaat’ op 30 mei 2015.
Na ontvangst van uw betaling van € 125,– t.n.v. H.J. Langen,

inschrijfformulier (of een kopie/scan
ervan) kunt u sturen of mailen naar:
Maarten Langen

bankrekeningnummer NL 63ABNA0602463904

Korvet 33, 1186 WD Amstelveen

o.v.v. Schaaksimultaan ontvangt u een bevestiging van deelname.

maarten@infostop.nl

Naam/contactpersoon

Datum

Adres

Handtekening voor akkoord

Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail
Aantal personen
Evt. voorkeur:

(max. 3 per team)
Jan Timman (ochtend)

Hans Böhm (middag)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maarten Langen, tel.06-20370225, of mail naar: maarten@infostop.nl

