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Aan de deelnemers van de  #BeActive sportweek aan de  Schuman rotonde en de 

Esplanade Wet/Loi, zaterdag 28 september van 10 tot 20u 
Aan alle liefhebbers van het nobele schaakspel 

 
Van 10u ‘s ochtends tot 20u ‘s avonds op zaterdag, 28 september nodigt, de Schuman Square 
Association en  de Brussels Chess Club u uit op een dag die helemaal aan het schaakspel is 
gewijd. 

 
 Vanaf 10 tot 11u : schaakinitiatie, diverse activiteiten en registratiemogelijkheid tot de 

twee volgende parallelle Open Blitz Toernooien (vanaf 11u tot 14h), van elk 7 ronden, 
10 minuten per ronde per speler: 

 
1. Een eerste toernooi voor iedereen en met de verzekerde deelname van een grote 

Letse delegatie onder leiding van de vrouwelijke FIDE schaakmeester Liga Ungure. 
2. Een tweede toernooi voor beginners (dit toernooi kan worden samengesmolten met 

het eerste als er voor het tweede te weinig inschrijvingen zouden zijn). 
 

 Van 14 tot 15u: prijsuitreiking van de afgelopen toernooien, vrij schaken, discussies 
over het schaakspel en mogelijke laatste inschrijvingen – mochten er plaatsen over 
blijven – voor het volgende evenement.  
 

 Van 15 tot 20u: te gast door toedoen van de Permanente Vertegenwoordiging van 
HONGARIJE bij de EU, de Internationale Grootmeester (IGM) PETER LEKO, de 
legendarische Hongaarse schaker met een FIDE rating van 2674, en uitdager van 
Vladimir Kramnik voor de wereldtitel schaken in 2004. Hij speelt simultaan tegen 30 
tegenstanders met een rating tussen 1700 en 2250. Zij worden door de Brussels Chess 
Club geselecteerd. Inschrijvingen hiervoor worden ingewacht voor  woensdag, 25 
september op dit emailadres: brussels.chess.club@gmail.com [Vermeld: SimulLeko / 
Je Name, voornaam, en uw FIDE nummer]). De geselecteerde spelers worden zo snel 
mogelijk verwittigd). 

 



Dit alles gebeurt op de Esplanade aan de Wetstraat in een speciaal daarvoor opgerichte tent. 
Officiële schaakscheidsrechters leiden het gebeuren in goede banen en de organisatie is in 
handen van door de wol geverfde organisatoren, die net als iedereen door de 64 velden zijn 
gefascineerd. 
 
In eten en drinken wordt voorzien door Exki Schuman en zijn directeur. 
Schaakboeken en -materiaal wordt ter beschikking gesteld door onze schaakpartnerwinkel "La 
Maison des Echecs". 

 
Wij kijken er naar uit u in grote getale te ontmoeten! 

 
Gens una sumus 

(Het motto van de internationale schaakfederatie - FIDE) 
 

 

 


