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WISTEN JULLIE DAT…….
De belevenissen van Robin in Montenegro hebben niet alleen weerklank gevonden in de pers met een
artikel in GVA (zie prikbord in de club), maar ook is er blijkbaar toch wat afgunst ontstaan tussen
concurrerende scholen in Brasschaat. Zodanig zelfs dat een vrouwelijke leerkracht van een andere
onderwijsinstelling dan de zijne hem met de auto gewoon van de sokken heeft gereden.
Met alleen wat schaafwonden en een gekneusde vinger viel het allemaal nog goed mee en is zelfs rokeren
geen probleem.
Beroemd of berucht zijn heeft een prijs.

STEFAN IN BATUMI (GEORGIE)
Is dit de titel voor een nieuw stripverhaal? Neen, zeker niet. Stefan Beukema –lid van de jeugdafdeling SK
Brasschaat- heeft met succes deelgenomen aan het WK schaken. Met een 6 uit 11 heeft hij een
prachtresultaat neergezet en we wensen hem dan ook via deze weg een dikke proficiat.
De geïnteresseerden kunnen alles nog eens fijntjes nalezen op de officiële site:
http://www.monroi.com/tournamentgate/WorldYouthChampionship2006/news.html

CURSUS SCHEIDSRECHTER
De Liga Antwerpen richt dit jaar een cursus scheidsrechter klasse C in. Volgens de laatste gegevens zijn er
nog een paar plaatsen vrij.
Als iemand van de leden zich geroepen zou voelen, dan kan hij/zij zeker op de nodige financiële
ondersteuning van de club rekenen.
Informatie vind je op de site van de liga:
http://www.schaakliga-antwerpen.info/news_detail.php?news_id=89

NIEUWE EMAIL ADRESSEN
Op onze domeinnaam brasschaak.be hebben de bestuursleden nu elk een eigen email adres.
Je vindt ze op de site via http://www.brasschaak.be/infoskb.php?pagina=Bestuur
Wil je de ledenlijst raadplegen dan heb je daarvoor een paswoord nodig, dat je kan bekomen bij de
webmaster, voorzitter of secretaris.
Hun emailadres vind je dan weer…
Ja, ja ’t is al goe, ik moet mijn blad toch vol krijgen zeker. ☺

UITSMIJTER
Mijn tegenstander in het kampioenschap Liga Antwerpen gaf op als gevolg van een ‘grafzet’ van zo’n 20
zetten daarvoor. De naam is erg toepasselijk voor deze tijd van het jaar, maar kan er mij iemand uitleggen
wat hij d’r eigenlijk mee bedoelt? Hij zei wel degelijk grafzet en niet ‘grave’ zet. Het eerste juiste antwoord
op onderstaand contactadres heeft iets van me te goed.

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

