
  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schaakkring Brasschaat 
NIEUWSBRIEF 
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 STEFAAN BEUKEMA heeft zijn favorietenrol waargemaakt. Hij werd oververdiend de 

nieuwe kampioen bij de -12. Verder hebben vooral onze ‘youngsters’ het goed gedaan 

met een opvallende prachtige 7-de plaats voor Thomas Demarré. De ‘oldies’ Robin en 

Tonnie hadden, alhoewel binnen dezelfde tijdzone, het ganse tornooi last van ‘jetlag’, 

terwijl Tristan toch een goed resultaat neerzette.  

Reacties op wat hier gemeld wordt, kan je kwijt op secretariaat@brasschaak.be 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

- op 7 september is er dorpsdag in Brasschaat en er wordt aan de leden gevraagd 

zich een aantal uurtjes vrij te maken om de schaakstand te bemannen. 

- Er wordt ook een kandidaat gezocht binnen de club om de opleiding tot C arbiter 

te volgen. Geïnteresseerden nemen best contact op. 

- Voor het etentje + bowling hebben zich een kleine vijftig personen ingeschreven. 

Vanzelfsprekend zal het clublokaal dan gesloten zijn. 

 

 Nu het Zilveren Toren gebeuren achter de rug is, kunnen we weer volop aandacht geven 

aan het CK. Traditiegetrouw dienen er tijdens de maanden april en mei nog een heleboel 

partijen gespeeld te worden. Zaak is om zo weinig mogelijk partijen uit te stellen, omdat, 

behoudens een bestuursbeslissing, het CK eindigt op de laatste speeldag van juni. 

Met 2/3
de
 van de partijen gespeeld wordt alsmaar duidelijker wie voor wat in aanmerking 

komt. 

In reeks A  heeft Kevin de beste papieren. Alleen Johan kan hem nog bedreigen. In reeks 

B is Dave de te kloppen man en het zal zeer moeiijk worden hem nog van een 

promotieplaats weg te krijgen. Reeks C wordt spannend, want daar staan vier spelers te 

drummen Koen, Ronny, Julien en Dick. In reeks D is Bart omzeggens zeker van de titel, 

net als Jan in reeks E. In reeks F gaat het tussen Leonid en Stijn. 

BESTUURSVERGADERING 16 APRIL 08 

BK JEUGD IN OOSTENDE 2008 

GESPREK ACHTER DE COULISSEN : T. uit B.  en  T. uit E. 

Ondergetekende kon op een vrijdagavond de volgende conversatie noteren tussen twee 

jeugdspelers (1800+). 

T uit B(=TB): ‘ Kunt ge volgende week komen? ‘  

T uit E(=TE): ‘Nee, ik moet naar mijn lief’ 

TB (verbaasd): ‘Als ge nu een geweer zoudt hebben en ge moest kiezen tussen uw lief en 

uw vijf beste schaakmaten, wie zoudt ge dan afknallen??’ 

TE: ‘Mijn vijf beste schaakmaten’ – TB: ‘Ik ben daar dan ook wel bij, zenne’ 

TE: ‘Dan zeker!!!’ 

Hoofdschuddend, beverig en bleek strompelde TB naar de bar met grote ogen vol 

onbegrip voor zo’n onvoorwaardelijke blinde liefde. Hij liet zich wegzakken op een stoel, 

bestelde een Tripel (die hij wegens zijn jeugdige leeftijd niet kreeg) en , na het toedienen 

van de eerste zorgen, verdween hij geluidloos in de nacht. 

En TE……..  niks aan de hand, die schaakte rustig verder. 


