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Het is een poging om de leden te informeren over clubgebeurtenissen, al dan niet belangrijk. 

Zoek hier niet naar partijanalyses of een eindspelstudie, want die ga je hier niet vinden.  

Is dit de voorbode van een echt clubblad? Dat zou kunnen, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. 

We gaan ons ook niet vastpinnen op een vaste verschijningsdatum. Van zodra er iets belangrijks gemeld 

moet worden, vind je ons in je mailbox. 

Vanzelfsprekend denken we ook aan de niet-internetters en zullen we hen de info gedrukt bezorgen. 

Voor de rest zien we wel waar we uitkomen. Alle reacties, zowel positieve als negatieve, zijn welkom. 

ALGEMENE VERGADERING 01-09-2006 

WAAROM EEN NIEUWSBRIEF ? 

 

De AV van dit jaar was anders dan anders. Vooreerst kwamen de statuten aan bod, die omzeggens unaniem 

werden goedgekeurd. Daarna werd er op een overtuigde manier voor een nieuw bestuur gekozen met 35 

voor, 2 tegen en 1 onthouding.  

Het bestuur wil dan ook bij deze alle aanwezigen bedanken voor de steun. 

 

Samenstelling bestuur 2006-2007 

 

Paul Beckers  Voorzitter 

Patrick Leenaerts  Ondervoorzitter en jeugdwerking 

Pol Laporte  Secretaris en hulptornooileider 

Walter Gerousse  Penningmeester 

Frans Hendrickx  Tornooileider 

Wilfried Gys  Externe tornooien 

Willem Verlinden Materiaalmeester 

Kevin Leenaerts  Webmaster 

 

ROBIN LEENAERTS 

Zoals jullie allicht wel weten, heeft Robin in het voorjaar het Belgisch kampioenschap bij de -16 jarigen 

gewonnen. Daardoor kreeg hij de kans deel te nemen aan het Europees jeugdkampioenschap in 

Montenegro van 9 t/m 20/9/2006. 

Je kan zijn belevenissen online volgen op http://www.scgchess.org/euro2006/english.htm . 

Bij de jongens -16 zijn er 82 deelnemers, waarvan er 37 met een ELO boven de 2200. De Nederlander 

Wouter Spoelman (2461) en de Duitser Falko Bindrich (2486) -allebei reeds IM- bezetten de topborden. 

Als je hier in de eerste helft eindigt, is dat al een prachtprestatie. 

 

NIEUWE LEDEN 

Welkom aan de 2 nieuwe leden : 

Guido Eycken (bijlid – reeks D) en Jeroen Smulders (hoofdlid – reeks F).  

BARWERKING 

Beleefd, doch dringend verzoek je naam door te krabben als je betaald hebt. Het laat ons toe een juister 

beeld te krijgen van de omzet en de verdiensten. 

Dat komt ons allemaal ten goede. Ja, toch? 

Reacties op hetgeen hier gemeld wordt, kan je kwijt op Tuur.Bes@hotmail.com 

 


