
  

    

   

 

 

Schaakkring Brasschaat 
NIEUWSBRIEF 

11-01-2007            2007/01 

 

Vermits nieuwjaarsrecepties zo rond deze tijd van het jaar gehouden worden, vond ook de onze vorige 

vrijdag plaats.  

De opkomst was goed en zoals altijd hadden de afwezigen ongelijk. Paul en Hilde (echtgenote van de 

boomke wiesspecialist Patrick Leenaerts) hadden in de namiddag het clublokaal omgetoverd tot een 

receptieruimte, inclusief buffet. Knap gewerkt!!. 

Onze eregast van de avond zou Etienne Termonia worden, die in de bloemetjes ging gezet worden omwille 

van zijn jarenlang lidmaatschap. Spijtig genoeg kon hij omwille van gezondheidsredenen niet aanwezig 

zijn. We zullen hem alleszins het erelidmaatschap thuis bezorgen.  

Etienne is vorig jaar 97 geworden, is medestichter van onze club  en tevens de oudste schaakspeler 

aangesloten bij KBSB. Niemand verdient die eretitel meer dan hij.  

Na de toespraak van de voorzitter, werden de prijzen van het alternatief tornooi uitgedeeld. Winnaar werd 

Tristan De Smet voor de Leenaerts brothers. Proficiat Tristan. 

Rond 21.00 u startte onze clubkampioen van vorig seizoen, Nils De Vos, zijn simultaan op 22 borden. 

Zijn tegenstanders waren niet van de minste met o.a. een paar 2000 plussers. Toch wist Nils met 15,5 uit 22 

een zeer goed resultaat neer te zetten. 

De anderen keken toe, praatten wat bij of speelden wat blitzpartijen. 

Ook het boomke wies kwam weer aan bod. Op de eerste tafel speelden Pol en Dave hun tegenstanders 

MG uit A en de boomke wiesspecialist (PL uit B) van het kastje naar de muur. Terwijl de ene uit frustratie 

2 (twee) zakken paprika chips naar binnen werkte, kloeg de ander dat hij alleen maar slechte kaarten kreeg. 

Beiden konden hun opluchting dan ook niet verbergen, toen onze voorzitter rond 2.00 u een einde aan hun 

lijden maakte. 

Al bij al, een geslaagde avond dankzij de inzet van velen. Waarvoor dank. 

ZILVEREN TOREN TORNOOI 2007  

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

Het traditionele ZT tornooi start dit jaar op vrijdag 12 januari in het Fort van Merksem, Fortsteenweg 120. 

De partijen starten om 20.00 u en het speeltempo is 40 zetten/ 2 uur, gevolgd door 30 min. KO. 

 

TRACHT VOORAL GOED OP TIJD TE KOMEN!!!!!!!! 

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

 

 

 

KERSTTORNOOI DEURNE 22-12-2006 

Wegens de problemen met parkeerboetes van vorig jaar, waren er minder inschrijvingen. Toch konden we 

3 ploegen van 6 spelers inschrijven, die dankzij de carpooling zonder problemen ter plekke geraakten. De 

resultaten waren middelmatig tot verdienstelijk en leverden ons toch een aantal schaakborden en een set 

schaakstukken op.  

 

ELO 01/2007 

De nieuwe ELO-lijst is zopas verschenen. Je kan je nieuwe ELO en persoonlijke fiche vinden door je 

stamnummer in te tikken op http://www.frbe-kbsb.be/EloHist/FRBE_Fiche.php  


