Schakers van

formaat
Zaterdag 30 mei 2015 • Stadsplein Amstelveen

Unieke schaaksimultaan voor bedrijfsteams
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’.

Doe mee met uw bedrijfsteam

Voor deze XL-schaakpartij kunnen bedrijven uit de regio
Amstelveen zich per bord opgeven met een team van
maximaal drie personen. Een buitenkans voor schaak
liefhebbers én een mooie gelegenheid om uw bedrijf te
profileren. Lees aan de achterzijde meer over dit event
en hoe u zich kunt inschrijven.

Schakers van formaat
Unieke schaaksimultaan door Jan Timman en Hans Böhm
Een schaaksimultaan als ‘Schakers van Formaat’
heeft nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden. Er wordt gespeeld met meerdere teams, met
reuzeschaakstukken op grote borden en tegen twee
van Nederlands grootste schakers. Dit levert een
dynamisch schouwspel op dat zowel voor schakers
als niet-schakers leuk is om te volgen. Daarnaast
is het voor jong en oud een goede promotie van
de schaaksport; het spel dat mensen verbindt,
je hersens traint en de mens uitdaagt.

Datum:
Locatie:
Fysieke omvang:
		
9.30 -12.30 u.:
11.00 u.:
13.00 -16.00 u.:
14.30 u.:

Zaterdag 30 mei 2015
Stadsplein Amstelveen
16 borden van 4 x 4 meter,
koningshoogte 64 cm
Ochtendsessie Jan Timman
Meet & Greet Hans Böhm
Middagsessie Hans Böhm
Meet & Greet Jan Timman

Doe mee met uw bedrijfsteam

Deelnamepakket

Aan de schaaksimultaan kan worden deelgenomen door teams

Het deelnamepakket voor bedrijven bestaat uit:

van bedrijven uit de wijde regio van Amstelveen. Het is een mooie

Deelname met het bedrijfsteam van maximaal 3 personen

gelegenheid om uw bedrijf te profileren. Naast de bezoekers

aan een simultaanpartij tegen Jan Timman of Hans Böhm.

op het plein zelf, zullen op het event namelijk ook veel lokale,

(Schaakcoach en of adviezen desgewenst verzorgd door

regionale en landelijke media afkomen, waardoor uw bedrijf

schaakvereniging KLM Pegasus).

de nodige exposure zal krijgen. U kunt er uiteraard ook op uw

Bedrijfsnaambord met logo bij het betreffende schaakbord.

bedrijfswebsite aandacht aan besteden.

Vermelding van bedrijfsnaam op de aankondigingsflyers en

Maximaal 16 bedrijfsteams, van elk maximaal drie personen,

-posters.

kunnen in de ochtend een simultaan spelen tegen Jan Timman

Ontvangst deelnemende bedrijven in een speciale ruimte

en in de middag ook weer 16 teams tegen Hans Böhm. Voor

voor een ‘Meet & Greet’ met Jan Timman en Hans Böhm.

schaakliefhebbers is dit een unieke ervaring.

Drie t-shirts (maat XL) voor het bedrijfsteam met het logo
van het deelnemende bedrijf.

JAN TIMMAN 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.

Oorkonde en goodybag voor alle simultaandeelnemers.

Inschrijving
Met onderstaand formulier kunt u zich met een bedrijfsteam
inschrijven. De kosten voor dit exclusieve event bedragen per
bedrijf met één team € 750,– (excl. BTW). U kunt zich met een
tweede team inschrijven tegen een gereduceerd tarief van
€ 550,– (excl. BTW)
Begin april 2015 ontvangt u de factuur en de definitieve agenda
voor het event. Het aanleveren van basismateriaal en goedkeuring van uw logo op de uitingen geschiedt in onderling overleg.

Inschrijfformulier
Ons bedrijf geeft zich op voor ‘Schakers van Formaat’ op 30 mei 2015.
Met één bedrijfsteam (kosten: € 750,– excl. BTW)
Met een tweede bedrijfsteam (extra kosten: 550,– excl. BTW)

Het ingevulde en ondergetekende
inschrijfformulier (of een kopie ervan)
kunt u sturen of mailen naar:
Maarten Langen
Korvet 33, 1186 WD Amstelveen
maarten@infostop.nl

Bedrijfsnaam

Datum

Contactpersoon

Handtekening voor akkoord

Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer
E-mail

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Maarten Langen/0620370225/of mail naar maarten@infostop.nl

