PERSBERICHT: Belgisch Kampioenschap Primes in het Speelkaartenmuseum met professor
Jean Paul Van Bendegem
Tijdens het weekend van 23 en 24 oktober vindt het Belgisch Kampioenschap Primes plaats in het
Nationaal Museum van de Speelkaart. Potentiële deelnemers die zich vooraf willen bekwamen in het
spel, zijn welkom op de oefensessies op zaterdag 11 of zaterdag 25 september. De opbrengst gaat
naar studenten met psychologische problemen.
Braingame Primes
In 2018 werd in het Museum van de Speelkaart het gloednieuwe kaartspel ‘Primes’ gelanceerd,
bedacht door Jan Pelssers. Primes is een uitzonderlijk kaartspel zonder boeren, dames, koningen of
azen. Het wordt gespeeld met alle priemgetallen tussen 10 en 60 en twee jokers, telkens in vier
kleuren. Primes heeft als doel je medespelers af te troeven met zo sterk mogelijke combinaties. ‘Het
spel stimuleert de denkactiviteit en spoort aan om strategische keuzes te maken’, legt schepen van
Cultuur Astrid Wittebolle uit. ‘Ontwerper Jan Pelssers introduceerde de breinbreker ook in scholen
voor wiskundige of STEM-studierichtingen.’
Bekend peterschap
Priemgetallen zijn fascinerend: ze zijn enkel deelbaar door 1 en door zichzelf. Wetenschappers zijn al
eeuwenlang op zoek naar verbanden tussen de priemgetallen, die de bouwstenen zijn van de
natuurlijke getallen. Jean Paul Van Bendegem, wiskundige en doctor in de wijsbegeerte, draagt alle
initiatieven die de interesse voor wiskunde bevorderen een warm hart toe. Een introductie en een
partijtje Primes overhaalden hem om het peterschap te aanvaarden en het spel mee te lanceren.
Belgisch Kampioenschap met oefensessies
Omdat Primes niet moet onderdoen voor wiezen, vatte Jan Pelssers het plan op om een Belgisch
Kampioenschap in te richten. De eerste editie vindt, zoals de lancering, plaats in het
Speelkaartenmuseum. ‘Het wordt een gemoedelijke gebeurtenis, iedereen kan meedoen, ongeacht
het niveau’, verzekert de schepen. ‘Deelnemers kunnen zelfs een beroep doen op een
combinatieschema, tenzij het om studenten gaat.’
De voorrondes worden gespeeld op zaterdag 23 oktober, de competitie wordt afgerond op zondag 24
oktober. Deelnemen kost tien euro, een drankje is inbegrepen. Studenten die in een groepje van vier
deelnemen, betalen maar vijf euro per persoon. Om het spel beter onder de knie te krijgen, worden op
zaterdagen 11 en 25 september tussen 14 en 16 uur gratis oefensessies georganiseerd in het
museumcafé ‘Vijven & Zessen’.
Goed doel
Jan Pelssers is als voormalig schooldirecteur erg begaan met jongeren. ‘De opbrengst van het
kampioenschap gaat integraal naar de ondersteuning van studenten die het psychologisch moeilijk
hebben door de coronacrisis’, zegt schepen Wittebolle. ‘Zo’n gebaar geeft het evenement een extra
dimensie, en daar werken we als stadsbestuur erg graag aan mee.’
Het kaartspel Primes is te koop in de museumshop van het Speelkaartenmuseum en online via
www.primes.one. Inschrijven voor een oefensessie of voor het kampioenschap kan via diezelfde
website.
[einde persbericht]
Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
www.speelkaartenmuseum.be – 014 41 56 21
Foto’s
De bijgevoegde foto’s zijn hier in hoge resolutie te downloaden.
Info
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea
0474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be
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