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SCHAAKDRAMA’S
Elke vrijdagavond gebeurt er wel eens ergens iets, maar vorige vrijdag (08/12) was het erover.
M.G. uit A. vond het absoluut nodig G.H. uit B. genadeloos na 11 zetten mat te zetten. Wat de arme man
verkeerd gedaan heeft weet alleen Onze Lieve Heer en betrokkene. Feit is dat G.H. 20 minuten na M.G. de
bar binnen strompelde , de blik op oneindig en helemaal van zijn melkerij. Gevraagd naar een verklaring,
kon hij toch verzachtende omstandigheden pleiten met name de te blauwe ogen van zijn tegenstrever
(terecht) en het feit dat hij op donderdag zijn tuin had moeten opkuisen. Er wordt dan ook overwogen het
volle punt niet toe te kennen, maar slechts drie kwart.
Kan het nog erger, vraag je je dan af. En ja……. Het kan nog erger!!!!!
P.M. uit B. kon het niet laten reeds na de 5-de zet de dame van zijn tegenstander (W.P. uit B.) te nemen.
Vermits ook hier de grenzen van het fatsoen ruimschoots overschreden werden, wordt er overwogen
hetzelfde systeem toe te passen als hierboven.

TOOGWERKING
Om ‘bedrijfseconomische’ (dwz we scheuren er bijna ons broek aan) redenen wordt de prijs van Kriek,
Palm en Hoegaerden opgetrokken tot 1,2 €.
Verder zal er een ploeg samengesteld worden, die via een beurtrolsysteem, de toogwerking zal verzekeren.
Het bestuur vraagt ook de medewerking van de leden om het leeggoed op de toog te zetten.

KERSTTORNOOI DEURNE 22-12-2006
Nogmaals een oproep om u via secretariaat@brasschaak.be in te schrijven voor het Kersttornooi in CC Rix
te Deurne. De inschrijvingen worden afgesloten op zaterdag 16/12.
Wegens het moeilijk parkeren wordt er een carpooling georganiseerd aan het schaaklokaal. Er wordt stipt
om 19.00 u vertrokken.
Ondanks eerdere berichten zal het clublokaal toch open blijven voor clubleden, die niet aan het
Kersttornooi wensen deel te nemen om een partijtje inhaal of alternatief te spelen.

NIEUWJAARSRECEPTIE
De nieuwjaarsreceptie zal plaats vinden op vrijdag 5 januari 2007 om 20.00 u in het clublokaal.
Iedereen, jong en oud, zal nog per mail uitgenodigd worden.
Traditioneel zal de huidige clubkampioen een simultaan geven voor de geïnteresseerden.

NIEUW LID
Welkom aan Thierry Masure in onze club.
Hij zal de terugronde in reeks D van het clubkampioenschap spelen.

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

