MET VALLEN EN
OPSTAAN
(GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE 20 JAAR
VAN DE BRASSCHAATSE SCHAAKKRING)

(Dit overzicht werd opgesteld door W.Decleir en aan de club aangeboden
ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie op 04-01-2008)
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DEEL 1
DE PERIODE ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN
WILFRIED VAN DER SCHOEPEN
De oprichting van een Brasschaatse in 1983 schaakkring was een initiatief van de heer
Wilfried Van der Schoepen. Deze was journalist bij de Gazet van Antwerpen en slaagde
er in om de nodige steun voor dit initiatief te verkrijgen van, naast schaakliefhebbers,
zowel burgemeester en schepenen als van een aantal plaatselijke handelaren. Een
belangrijke steun voor hem waren onder meer schepen L. Van Cauwelaert en Ward
Stoffelen, voorzitter van de schaakkring van Schilde en van de Vlaamse schaakfederatie.
Het eerste document waar wij in dit verband over beschikken is het verslag van een
vergadering van initiatiefnemers op datum van 3 maart 1983. De aanwezigen waren
Etienne Termonia, Frans Leyssen, Victor Maes, Edward Stoffelen, Wilfried Van der
Schoepen, L. Van Cauwelaert en Ivo Bellens. In dit verslag kunnen wij onder meer
lezen wat volgt :
- De vergadering greep plaats in de grote zaal op de eerste verdieping van d'Oude
Pastorie op het kerkplein van Brasschaat dat ook zal dienen als eerste schaaklokaal. Dit
in afwachting van het einde van de restauratie van het koetshuis, beter bekend als de
"remise", van het kasteel van Brasschaat, dat door het gemeentebestuur als mogelijk
toekomstig lokaal was aangeduid. De initiatiefnemers stelden overeenkomstig "remise"
voor als naam voor de nieuwe club.
- Als wekelijkse schaakavond wordt geopteerd voor donderdag.
- Via een persmededeling zal worden bekend gemaakt dat de officiële opening van de
nieuwe club zal plaats grijpen op donderdag 21 april 1983 om 20 uur, tevens de eerste
schaakavond van de nieuwe club.
- Er zijn reeds een 20 tal kandidaat leden maar er zal verder ook nog aan actieve
ledenwerving gedaan worden in de gemeente.
- Er wordt nog gezocht naar sponsors waar van de naam op de schaakklokken zullen
worden aangebracht.
- De schaakkring zal deelnemen aan dorpsdag op 4 september met onder meer een
schaakwedstrijd tussen Belgische topspelers.
21 april 1983 : Zoals aangekondigd in verschillende dagbladen greep op 21 april 1983
de officiële stichtingsvergadering plaats. Voorzitter Wilfried Van der Schoepen hield bij
die gelegenheid een uitgebreide toespraak waarin hij de geschiedenis en de rol van het
schaken vermeldt, de nodige dankbetuigingen uitspreekt voor de vele hulp die hij mocht
ontvangen en tenslotte ook de plannen naar de toekomst toe uiteenzet. Hij gebruikt
daarbij voor het eerst de slogan "schaken is voor de geest wat turnen voor het lichaam
is" die later ook op de notatiebriefjes zal verschijnen. In het betreffende verslag kunnen
wij nog onder meer het volgende lezen :
- Een eerste vriendenwedstrijd wordt gepland met de schaakkring van Hoevenen op 23
juni.
- Een openingstornooi in 5 ronden wordt onmiddellijk gestart met 17 deelnemers.
- Het eerste clubkampioenschap zal in september aanvangen en gespeeld worden in een
A- en een B-reeks.
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- Een clubblad zal worden opgemaakt onder de naam REMISE INFO. Het eerste
nummer zal verschijnen in mei.
06 mei 1983 : Het eerste clubblad (Jg 1 nr 1) verschijnt.
23 juni 1983 : De vriendenwedstrijd tegen Hoevenen wordt door "Brasschaat" met 7
tegen 4 gewonnen. Onder de spelers van Brasschaat treffen wij voor het eerst de naam
aan van Cesar De Cock met een overwinning tegen Van Haelst.
Het succes van de Brasschaatse schaakkring bleef niet uit en het stijgend aantal leden
maakte het lokaal in d'Oude Pastorie" al snel te klein. Noodgedwongen verhuisde de
kring op 1 september 1983 naar het beter geschikte maar wel wat luidruchtige cafetaria
van de sporthal in het Park van Brasschaat.
In het clubblad (Jg 1 nr. 3) van 4 september 1983 vinden wij het eerste bestuur terug
van de Brasschaatse schaakkring. Deze was als volgt samengesteld :
Bestuur 1983-1984 en 1984-1985
Voorzitter : Wilfried Van der Schoepen.
Secretaris : Frans Leyssen.
Schatbewaarder : Victor Maes.
Wedstrijdleiders : Etienne Termonia en Cesar De Cock.
4 september 1983 : De Brasschaatse schaakkring neemt deel aan dorpsdag met een
uitgebreide stand en een tweekamp tussen Richard Meulders en Marcel Roofthoofd met
commentaar van Robert Schuermans. Tevens konden liefhebbers een partijtje spelen op
het grote openluchtschaakbord van het kerkplein. De gemeente Brasschaat bezit een stel
prachtige grote houten schaakstukken, ware kunstwerken, die bij deze gelegenheid op
dit grote schaakbord gebruikt worden.
Tijdens deze activiteiten spreekt voorzitter Van der Schoepen ter plaatse Walter Decleir
aan die een kijkje kwam nemen. Deze had na zijn definitieve terugkeer uit Gent in 1975
enkele jaren niet meer geschaakt had en was kort er voor lid geworden van de
schaakkring van Merksem. Als inwoner van Brasschaat (Maria ter Heide) kiest hij voor
de nieuwe kring.
September 1983 : Het eerste clubkampioenschap startte met een A-reeks met 19 en een
B-reeks met 17 deelnemers. In de A-reeks treffen we namen aan van enkele heden nog
bekende schakers, nl. C. De Cock, W.Decleir, J.Van Praet, L.Smet en E.Termonia.
Op een schaakavond in het cafetaria waar het clubkampioenschap in volle gang was
kwam Willy Verleye, een oude bekende van Walter Decleir uit de Gentse tijd,
onverwacht binnenwandelen. En een tijdje later werd hij ook lid.
17 december 1983 : Nog maar een week na de officiële opening van de gerestaureerde
"remise" verhuisde de club een tweede keer in haar jonge bestaan. Te samen met de
"derde leeftijd" en een bibliotheekdienst werd met veel enthousiasme het vroegere
koetshuis van het kasteel van Brasschaat als nieuw, en naar toen werd gedacht definitief,
clubhuis ingepalmd. De zo mooie en rustige omgeving van het Park van Brasschaat
werd sedertdien een belangrijk pluspunt voor de aantrekkelijkheid van de schaakkring.
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Alleen concurrentie voor het gebruik van het lokaal en van de clubavond zou nu en dan
wel wat domper op de vreugde zetten.
Januari 1984 : De Brasschaatse schaakkring sluit aan bij de liga en de Belgische
schaakbond en krijgt het nummer 174.
Het clubblad kende tijdens zijn eerste jaargang (Jg 1 = Jg 1983) vier nummers. Naast
telkens een uitgebreid editoriaal van de voorzitter vindt men er, naast al het nieuws van
de clubwerking, ook regelmatige bijdragen van Walter Decleir, Ward Stoffelen en
Ignaas Vandemeulebroucke..
5 januari 1984 : Het clubblad (Jg 2 nr 1) verkrijgt voor het
eerst een voorgedrukte eerste bladzijde met het nieuwe logo
met een tekening van de gevel van de "remise" evenals een
foto van het grote houten schaakspel van de gemeente
(foto).
3 mei 1984 : In het clubblad (Jg 2 nr 2) is er een editoriaal
gewijd aan "één jaar Brasschaatse schaakkring". Daarnaast
leest men er onder meer wat volgt in :
- In de A-reeks werd W.Decleir, die op één remise na al zijn
partijen won, de eerste clubkampioen (1983-1984). Als
start van wellicht een nieuwe traditie zal de clubkampioen
een week later een simultaan houden voor alle leden.
- Brasschaat eindigde, te samen met de schaakkring van
Mol, derde in de 3e afdeling A van het Zilveren Toren
tornooi.
- De club noteerde zopas haar 49e en 50e lid met de gebroeders Meurs, twee zeer jonge
veel belovende spelertjes van respectievelijk 9 en 7 jaar.
- Het lidmaatschap van twee Zairezen wordt door de voorzitter aangegrepen om het
internationaal karakter van de club te tonen.
- De club protesteert bij de gemeente wegens het opeisen van het lokaal op enkele
speelavonden.
Clubkampioenschap 1984 : 1. Walter Decleir 2.Freddy Theys 3. Jan Akkermans
Schaakseizoen 1984-1985 :
- Brasschaat nam met 1 ploeg deel aan het interclubkampioenschap. De ploeg bestaande
uit F.Theys, J.Baete, G.Leyssen en G.Van Thillo werd 9e in reeks 5D.
- In het Zilveren Toren tornooi 1984-1985 eindigt Brasschaat 1 op de 7e plaats in reeks 2
en Brasschaat 2 op de 4e plaats in reeks 3B.
Plannen worden gemaakt om in beide tornooien te trachten voortaan met de sterkste
ploeg aan te treden.
Clubkampioenschap 1985 : 1. Walter Decleir 2.Willy verleye 3. Otto Mix
Augustus 1985 : W.Decleir, die in zijn Gentse periode gedurende vele jaren redacteur
was geweest van het clubblad van de KGSRL, ontstaan door de fusie van de Gentse
schaakkring en de schaakkring Ruy Lopez, tracht het zieltogend clubblad van de
Brasschaatse schaakkring (van januari 1984 tot augustus 1985 waren slechts 2 nummers
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verschenen) terug leven in te blazen. Hij wordt aangesteld als de nieuwe redacteur van
Remise INFO en start vanaf september de derde jaargang met alleen maar in de
resterende maanden van 1985 niet minder dan 6 nummers. In jg.3 nr.1 vindt men onder
meer het volgende :
- Het 2e clubkampioenschap (1984-1985) werd gespeeld in 3 reeksen met in totaal 37
deelnemers. In reeks A werd W. Decleir nipt kampioen met 9,5 uit 11 punten voor Willy
Verleye met 9 punten.
- In een nieuwe rubriek "paardesprongen" vindt men naast gegevens over het clubleven
vooral ook grappen en een humoristische kijk op schaakspelers en op schaken in het
algemeen.
- Van 4 juli tot eind september 1986 zal een zomerprijskamp worden georganiseerd
volgens K.O. systeem met 30 minuten per speler. Elke avond worden minimum 2 en
maximum 3 ronden gespeeld. Winnen, gelijkspelen of verliezen leveren respectievelijk
3, 2 en 1 punt op.
Herfst 1985 : Het succes van de 1e ploeg in het interclubkampioenschap wordt door
Wilfried Van der Schoepen in Gazet van Antwerpen in het zonnetje gezet met ronkende
titels zoals "Remise vliegt erin" (GvA 26 october 1985) en "Brasschaatse schaakkring
remise : Nog geen nederlaag" (GvA 3 december 1985).
In het clubblad Jg 4 nr 1 van 2 januari 1986 is er nog eens een editoriaal van de
voorzitter. Verder vindt men er onder de titel "absoluut hoogtepunt van onze
clubactiviteiten" de 1e plaats van Brasschaat 2 (met C.De Cock, Van Steerteghem,
F.Leyssen, P.Maes, G.Baete en W.Van der Schoepen) en de 3e plaats van Brasschaat 1
(met W.Decleir, W.Verleye, N.De Cuyper, E.Termonia, G.Van Thillo en J.Baete) in het
Kersttornooi 1985 van Deurne. Het commentaar in het clubblad was als volgt : "Het
kersttornooi werd een nooit geziene triomf voor de Brasschaatse schaakkring. Na het
tornooi zagen wij dan ook niets dan stralende gezichten en het nakaarten over deze
wedstrijd duurde tot ver in de nacht. Geen wonder overigens. Nog nooit had ik
meegemaakt dat een voorzitter na een overwinning trakteerde met enkele flessen
champagne. Onze tornooileider Cesar De Cock beleefde zichtbaar één van de
gelukkigste ogenblikken van zijn lange schaakcarrière toen hij van de inrichtende club
de wisseltrofee overhandigd kreeg".
Tenslotte vindt men er ook het nieuwe bestuur in dat in september was verkozen
geworden :
Bestuur 1985-1986
Voorzitter : Wilfried Van der Schoepen.
Secretaris : Frans Leyssen.
Penningmeester : Victor Maes.
Tornooileiders : Cesar De Cock en Etienne termonia.
ELO-verantwoordelijke : Guido Leyssen.
Redactie clubblad : Walter Decleir
Raadslid : Willy Verleye.
In Jg 4 nr 4 van 3 april 1986 wordt de eerste blz. van het clubblad volledig gewijd aan
het interclubkampioenschap. Onder de titel "applaus voor remise" wordt een foto
getoond van de eerste ploeg van Brasschaat die met 6,5 punten voorsprong op Mat of
Pat 2 kampioen werd in reeks 5K en dit zonder één enkele nederlaag op te lopen. De
ploeg speelde elke partij met dezelfde ploeg en bestond uit (zie foto volgende bladzijde
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van links naar rechts) Julien Baete (4,5 uit 6), Willy Verleye (5,5 uit 6), Gert Van Thillo
(5,5 uit 6), (ploegleider Cesar De Cock) en Walter Decleir (5,5 uit 6). Het commentaar
in het clubblad luidde als volgt : "Deze eerste kampioenstitel in het
interclubkampioenschap werd gevierd met champagne, aangeboden door de
tornooileider. Daarenboven kregen alle spelers een groepsfoto, aangeboden door de
voorzitter. Wie wil er nu nog weggaan bij S.K.Brasschaat ?"

Verder kan men in hetzelfde clubblad onder meer nog lezen wat volgt :
- Brasschaat 2 werd vierde in afdeling 5L van het interclubkampioenschap.
- In het Zilveren Toren tornooi eindigde Brasschaat 1 op de 4e plaats in de 2e afdeling en
Brasschaat 2 op de 5e plaats in 3e afd. A.
- In een groot toernooi van S.K.Moretus werd de kerstoverwinning van vorig jaar in
Deurne nog eens overgedaan. Brasschaat 2 (met C.De Cock, P.Maes, G.Baete en
Demeulenaere) werd eerste (op 16 ploegen) in de B-reeks en Brasschaat 1 (met
W.Decleir, W.Verleye, G.Van Thillo en J.Baete) werd derde (op 16 ploegen), na Deurne
2 en Deurne 1, in de A-reeks.
In Jg 4 nr 6 van 12 juni 1986 lezen wij onder meer :
- In de tweede reeks van het clubkampioenschap werden Guy Baete en Van Steerteghem
ex-aequo kampioen met 5 punten uit 7.
- Een vriendenontmoeting S.K.Essen –S.KBrasschaat eindigt op 8-9. De winstpunten
werden gescoord door in volgorde W.Verleye, W.Decleir, P.Van Gilse, P.Maes,
G.Baete, B.Van der Schoepen, en O.Schalckx terwijl C.De Cock, De Meulenaere,
C.Wauters en W. Van der Schoepen gelijk speelden.
Clubkampioenschap 1986 : ex-aequo 1. Walter Decleir en Willy Verleye met 12,5
punten 3. Otto Mix.met 9,5 punten.
In september 1986 wordt volgend bestuur 1986-1987 en 1987-1988 verkozen :
Voorzitter : Wilfried Van der Schoepen
Secretaris : Walter Decleir
Penningmeester : Cesar De Cock
Tornooileider : Etienne Termonia
ELO-klassering : Guido Leyssen
Raadsleden : Frans Leyssen en Willy verleye
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In Jg 4 nr 8 van 2 oktober 1986 kan men onder meer lezen wat volgt :
- E.Termonia wint de zomerhandicapwedstrijd met 26 punten voor Tom Meurs met 24,
W.Verleye met 23 punten, W.Decleir met 22, P.Meurs met 21 en G.Baete met 20 punten
enz.
Jg 5 nr 1 van 13 januari 1987 :
- In het Kersttornooi van Deurne 1986 eindigen Brasschaat 3 op de 2e plaats, Brasschaat
1 op de 5e en tenslotte Brasschaat 2 op de 12e plaats.
Jg 5 nr 3 van 2 april 1987 :
- In het interclubkampioenschap 1986-1987 wordt Brasschaat voor de 2e opeenvolgende
keer kampioen. Dit keer gebeurde dit in de 4e afdeling met 29 punten voor Turnhout 1
met 24 punten. De punten werden behaald door, in de foto van links naar rechts, Jan De
Backer (7,5 uit 9), Marc Verstrepen (7 uit 8), ploegleider Cesar De Cock (0,5 uit 1),
Willy Verleye (7,0 uit 9) en Walter Decleir (7,0 uit 9).

- In afdeling 5K van het interclubkampioenschap eindigt Brasschaat 2 op de 7e plaats en
in afdeling 5L eindigt Brasschaat 3 op de 2e plaats.
- In het Zilveren Toren tornooi eindigt Brasschaat 1 op de 3e plaats in de 2e afdeling en
miste hierdoor op een half puntje na de overgang naar de hoogste afdeling. De punten
werden gescoord door W.Decleir (7,5 uit 9), W.Verleye (5,5 uit 7), Otto Mix (4,0 uit 8),
Guido Leyssen (3,5 uit 6), Julien Baete (3,0 uit 8), Etienne Termonia (2,5 uit 5) e.a.. De
tweede ploeg eindigde op de 8e plaats in 3e afdeling A. De punten werden hier gescoord
door Guy Baete (3,5 uit 6), Van Gilsen (1,5 uit 2), Van Streerteghem (1,0 uit 1) e.a..
Een merkwaardig intermezzo in de geschiedenis van de Brasschaatse schaakkring was
de poging om tot een verregaande samenwerking tussen de schaakkringen van Merksem
en Brasschaat te komen. De drijvende gedachte achter dit initiatief was het streven naar
één grote schaakkring in het Noorden van Antwerpen. Gesprekken tussen
vertegenwoordigers van beide schaakkringen leidden tot het voorstel om beide kringen
voorlopig nog niet zo maar op te doeken maar om te beginnen met het creëren van een
nieuwe schaakkring, met de naam "Park" die door een gemeenschappelijk bestuur zou
geleid worden en de toekomstige éénmaking zou voorbereiden. Prompt verschijnt
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vervolgens op 9 april 1987 een eerste INFO-BLAD van de nieuwe schaakkring waarin
we onder meer de volgende voorlopige besturen kunnen terugvinden :
Bestuur van S.K.Park :
Voorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Willy Verleye
Tornooileiders : Willy van Gompel en Cesar De Cock.
Penningmeester : Werner Labeau.
Bestuur van S.K.Brasschaat :
Voorzitter : W. Van der Schoepen
Secretaris : Frans Leysen
Tornooileiders :C. De Cock en E. Termonia
Penningmeester : V.Maes.
ELO-verantwoordelijke : G.Leyssen
Redactie clubblad : Walter Decleir
Raadslid : Willy Verleye

Bestuur van S.K.Merksem :
Voorzitter : C.Corbet
Secretaris : J. Gelens
Tornooileiders: W.Van Gompel en F.Theys
Penningmeester : J.Mergits
Ondervoorzitter : J. Viaene

Maar reeds 1 maand later bleek dat het niet zo eenvoudig is om een fusieploeg op te
richten die de plaats van bestaande ploegen kan innemen. Een sleutelonderdeel van de
problematiek was dat elke nieuwe ploeg diende te starten in de laagste afdeling van het
interclubkampioenschap en niet, zoals verkeerdelijk werd gedacht, een ploeg in een
hogere afdeling kan vervangen. Tevens bleek ook dat het vooral de topspelers van beide
kringen waren die warm liepen voor het initiatief maar dat vele andere leden, waar
onder vooral ook de beide voorzitters, er eerder wantrouwend tegenover stonden. Ten
einde tegemoet te komen aan een aantal problemen in verband met dit alles werd de idee
om zo snel mogelijk tot één gemeenschappelijke club te komen en de clubs van
Merksem en Brasschaat daar op volgend op te doeken verlaten. Met het oog hier op
werd S.K.Park opgedoekt en nogmaals een nieuwe club opgericht met naam "V.M.B."
of "Verbroedering Merksem Brasschaat". Deze nieuwe club kreeg als enige bedoeling
om met een gemeenschappelijk samengestelde ploeg in de laagste afdeling van het
interclubkampioenschap te starten. De bedoeling was om na enkele jaren door een
gezamenlijke inspanning uiteindelijk een echte topclub met de sterkste spelers van beide
kringen in de hoogste afdelingen te laten spelen terwijl de beide schaakkringen met
afzonderlijke ploegen in de lagere afdelingen blijven verder spelen. Deze strategie wordt
voorgesteld in een nieuw INFO-blad, dit keer van S.K. V.M.B., dat verschijnt op 6 mei
1987. Hier in vinden wij het volgend bestuur van V.M.B.
Ere-voorzitter : G.Corbet.
Voorzitter : W. Van der Schoepen.
Ondervoorzitter : W. Labeau
Secretaris : W.Verleye
Tornooileiders : C.De Cock en W.Van Gompel.
Penningmeester : J.Viaene
Redacteurs : J.Gelens en W.Decleir
Op 25 juni 1987 verschijnt het tweede nummer van het INFO-blad van S.K. V.M.B.
met samengebundeld nieuws van zowel V.M.B. als van S.K. Merksem en S.K.
Brasschaat. In het derde nummer (juli 1987) wordt met groot enthousiasme een stel
toekomstplannen uiteengezet maar vindt men tevens voor het eerst de klacht dat de
officiële oprichting van V.M.B. bij de liga Antwerpen tegenwerking lijkt te krijgen
waardoor de transferperiode voorbij zal zijn bij de officiële erkenning en er bij gevolg
geen spelers van Merksem of Brasschaat in de nieuwe kring zullen mogen aantreden.
Het initiatief kreeg hierdoor een harde klap te verwerken.
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Verder lezen wij nog in dit zelfde gemeenschappelijk nummer :
- dat in het interclubkampioenschap 1986-1987 Merksem 1 op de 7e plaats eindigde in
afdeling 3C met 25,5 punten en Brasschaat 1 kampioen werd in afdeling 4D met 29
punten voor Turnhout 1 met 24 punten.
- dat in het Zilveren Toren tornooi Merksem 1 op de 5e plaats eindigde in afdeling 1 en
Brasschaat 1 op de 3e plaats in afdeling 2.
- in het snelschaakkampioenschap gezamenlijk door beide kringen ingericht M.
Verstrepen won voor W.Decleir en W.Verleye.
Clubkampioenschap 1987 : 1. Willy verleye 2.Walter Decleir
Leyssen en Etienne Termonia

3.Ex aequo Guido

In het 4e nummer (augustus 1987) van het V.M.B. INFO-blad blijkt dat V.M.B. nog
steeds niet officieel erkend is geworden. Wij vinden er de opstellingen van volgende
ploegen voor het interclubkampioenschap 1987-1988 :
Brasschaat 1 (3e afdeling) : Werner Labeau, Jan De Backer, Willy Verleye, Jan Mergits,
Marc Verstrepen en W.Decleir (ploegleider C. De Cock).
Merksem 1 (3e afdeling) : Herman Van soom, Jan Viaene, Freddy Theys, Jules Gelens,
Willy Van Gompel (tevens ploegleider) en Adil Basic.
Brasschaat 2 (5e afdeling) : Alfons Plees, Gert van Thillo, Julien Baete (tevens
ploegkapitein) en Paul van Gilsen.
Brasschaat 3 (5e afdeling) : Luc Maes, Guido Leyssen (tevens ploegkapitein), Roland
van Hoeck en Guy Baete.
September 1987 : De oprichting van schaakkring V.M.B. blijkt op hoger niveau zonder
meer te worden geboycot zodat er zeker geen ploeg van de nieuwe club in de laagste
afdeling van het interclubkampioenschap zal kunnen starten. Ten einde raad wordt het
plan opgedoekt. Dit betekende dan meteen het einde van de samenwerkingsplannen
tussen de schaakkringen van Merksem en Brasschaat die terug elk hun eigen weg
opgaan.
Op 24 september 1987 verschijnt terug het clubblad van S.K.Remise met het bekende
omslag en met onder meer volgende informatie :
- Het clubkampioenschap 1986-1987 kreeg als eindstand 1. W.Verleye 2. W.Decleir 3.
Guido Leysen en 4. Etienne Termonia.
- Het snelschaakampioenschap 1987 werd gewonnen door Marc Verstrepen voor
W.Decleir, W.Verleye en Guy Baete.
- Het zomertornooi 1987 werd gewonnen door Marc Verstrepen voor W.Decleir,
E.Termonia, W.Labeau, Scheyltjens, C. De Cock e.a..
Verder lezen wij in het zelfde clubblad :
- Dat de leden van S.K.Merksem opvallend vaak aanwezig zijn op de clubdagen in
Brasschaat en een aantal onder hen een voorkeur voor deze laatste blijken te hebben.
- Het schaken op de stand van de voorbije dorpsdag vele belangstellenden trok.
- De nieuwe schaakschool van Brasschaat een uitstekende start kende en reeds het
nodige succes kent. Dit was te danken aan enerzijds het enthousiasme en de inzet van
een aantal spelers van zowel Merksem als Brasschaat met als hoofdlesgever Jan
Mergits. Dit was echter even zeer te danken aan de steun en hulp van zowel schepen
Van Cauwelaert, die de club ook had gesteund bij de stichting, het gemeentebestuur van
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Brasschaat en de directeur van het G.I.B. die de mooie refter op het 1e verdiep van het
G.I.B. in de Door Verstreatelei 50 ter beschikking stelde van de nieuwe schaakschool.
De schaaklessen gebeurden telkens op zondagmorgen. Er schreven zich in dit eerste jaar
reeds 3 leerlingen in uit Ekeren, 2 uit kapellen, 3 uit Hoevenen, 1 uit Brecht en niet
minder dan 18 leerlingen uit Brasschaat.
- Tenslotte wordt het nieuwe bestuur 1987-1988 als volgt vastgesteld :
Voorzitter : Wilfried van der Schoepen.
Secretaris : Walter Decleir
Tornooileider-penningmeester : Cesar De Cock.
Tornooileider : Etienne Termonia.
ELO-verantwoordelijke : Guido Leyssen.
Raadsleden : Frans Leyssen en Willy Verleye.
In Jg 5 nr 11 (november 1987) wordt aangekondigd dat de club ter gelegenheid van
haar 5-jarig bestaan het ligakampioenschap van de provincie Antwerpen zal inrichten.
Niet minder dan 15 clubleden zullen hieraan deelnemen.
In JG 5 nr 12 (december 1987) vinden wij terug dat de Brasschaatse schaakkring op
het Kersttornooi van Deurne zowel de 1e (met Brasschaat 2) als de 2e plaats (met
Brasschaat 1) behaalde. De winnende ploeg bestond uit Tom Meurs, Marc De
Meulenaere, Pieter Meurs, Lode Scheyltjens, Guy Deschamp en Marc Van Geel.
Januari 1988 : Het gebouw "de remise" in het Park van Brasschaat was veel te klein
geworden door het sterk gestegen ledenaantal. Er diende bij gevolg nogmaals gezocht te
worden naar een nieuw schaaklokaal en dat was snel gevonden. Het lokaal waar de
schaakschool door ging, namelijk de mooie refter van het G.I.B. bleek uitermate
geschikt. Het biedt plaats aan zowat 200 schakers. Mede dank zij de morele steun van
directeur Bresseleers besliste de club dan ook om nogmaals en hopelijk een laatste keer
te verhuizen. Logischerwijze werd sedertdien de naam van club steeds meer als
"schaakclub Brasschaat" vermeld in plaats van de inhoudsloos geworden naam
"schaakclub remise" maar een officiële stap werd in dit verband eigenlijk nooit gezet.
Na de pogingen om met de SK Merksem tot een fusie of samenwerking te komen waren
heel wat spelers van deze kring steeds frequenter
naar de clubavonden van Brasschaat gekomen en
enkele onder hen gingen zelfs definitief over. Hier
onder ook Werner Labeau en Jan Mergits, twee
toekomstige topspelers van de Brasschaatse
schaakclub. De markantste figuur onder hen was
echter Herman Van Soom (foto), die onmiddellijk
een sleutelrol ging spelen in het clubleven van de
Brasschaatse schaakkring. Door hem kreeg de club
een heuse schaakarbiter in haar rangen wat heel wat
voordelen bleek te hebben bij discussies over
reglementen en het organiseren van tornooien.
Herman Van Soom werd sedertdien de
onvermijdelijke hoofdtornooileider bij de club- en andere door Brasschaat ingerichte
tornooien en één van de belangrijkste gangmakers van de Brasschaatse schaakkring.
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Het ledenaantal groeide in 1988 uit tot 76 leden , waaronder 56 seniors, 15 juniors en 5
miniemen ! Hierbij ook 2 vrouwelijke leden (Veerle Carpentier en Gaby Vanderbeken).
Maart 1988:
- Brasschaat 1 wordt kampioen in reeks 3C van het Belgisch interclubkampioenschap
met volgende basisploeg : W. Labeau , J. De Backer , W. Verleye, J. Mergits ,
M.Verstrepen en W.Decleir.
- Brasschaat 2 wordt kampioen in de reeks 5J van het Belgisch interclubkampioenschap
met een ploeg bestaande uit 2 broers en een vader en zoon in volgorde : Vic Segers,
Julien baete, Danny Segers en Guy Baete.
- Brasschaat 3 werd kampioen in afdeling 3 B van het Zilveren Toren tornooi en steeg
hierdoor naar de tweede afdeling. De ploeg bestond uit: Maes L. - Van Thillo G. Leyssen G. - Akkermans J. - (Reserve: C.De Cock). Mede dank zij dit resultaat zal
Brasschaat met 2 ploegen starten in de tweede afdeling van het Zilveren Toren tornooi
1989.
21 april 88 : In het licht van de herdenking van het 5-jarig bestaan van de club werd
onder meer het ligakampioenschap 87-88 van de provincie Antwerpen georganiseerd
met zowel een experten als een A-reeks evenals een open tornooi.
Clubkampioen 1988 : 1. Werner Labeau 2.Schepers 3.Luc Maes
Juli 1988 : Het V.M.B. experiment had ondanks het enthousiasme en de steun van een
meerderheid van de leden toch de nodige sporen nagelaten. De voorzitter van
Brasschaat, Wilfried Van der Schoepen, was eigenlijk nooit erg opgezet geweest met het
initiatief om een overkoepelende schaakclub tussen Merksem en Brasschaat op te
richten en was zich sedert enige tijd gaan afzetten tegen de initiatiefnemers er van. In
feite niet zo erg vertrouwd, noch met het schaken zelf noch met het schaakleven in ons
land, begon hij steeds meer te pleiten voor een gezellige vriendenclub tegenover
diegenen die ambities hadden om een sterke schaakclub na te streven die op het hoogste
niveau met andere topclubs kon wedijveren. Hij begon overeenkomstig steeds
autoritairder de club als "zijn schaakclub" te beschouwen waarbij anderen nauwelijks
nog zeggenschap kregen. Een aantal spelers voelde zich wat te veel worden in de club
en dit leidde tot een belangrijke ommekeer in de geschiedenis van de Brasschaatse
schaakkring. De verdienste van de voorzitter honorerend werd voorgesteld dat deze de
titel van ere-voorzitter zou aanvaarden en het voorzitterschap zou afstaan. Tot spijt van
allen weigerde hij resoluut en agressief dit aanbod en moest vervolgens tot zijn
ontgoocheling vaststellen dat hij niet op kon tornen tegen de populariteit van de
alomtegenwoordige en ijverige Cesar De Cock. Hij verkoos om deze reden om de club
de rug toe te keren en werd er nooit meer gezien. Een spijtige afloop.
In een jaaroverzicht 1988 vonden wij de volgende opsomming van alle interne
individuele uitslagen van het voorbije jaar :
Clubkampioenschap :
Kampioen in reeks 2 :
JEUGDkampioen :
SNELSCHAAKkampioen :
ZOMERTORNOOI :
DAMESKAMPIOENSCHAP:

1. W.Labeau
1. Van Camp R.
1. Schalm O.
1. Mergits J.
1. Segers V.
1. Carpentier V.

2.M.Schepers
2.Meurs T.
2.V.d.Weyer
2.Verstrepen M
2.De Cock C.

3.Maes L.
3.Scheyltjens L
3.Haagdorens J.
3.Labeau W.
3.Termonia E.
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De volgende foto's zijn van twee reeds in de behandelde eerste periode van de
schaakclub zeer actieve en verdienstelijke leden (links Lode Scheyltjens en rechts
Etienne Termonia).
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DEEL 2
DE PERIODE ONDER HET VOORZITTERSCHAP
VAN CESAR DE COCK
Op de algemene vergadering van september 1988 werd de eerste grote ommekeer in de
geschiedenis van de club verzegeld met de verkiezing van Cesar De Cock als nieuwe
voorzitter (foto). Het hernieuwd enthousiasme bleek uit de talrijke kandidaten voor een
bestuursfunctie en ten gevolge hier van ontstond dan ook een zeer uitgebreid nieuw
bestuur.
Bestuur 1988-1989
Voorzitter : Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Willy Verleye en Frans Leyssen
Penningmeester : Werner Labeau
Tornooileider : Willy van Gompel en E. Termonia
Jeugdleider : Jan Mergits en Herman Van Soom
Feestleider : Luc Maes
Materiaalmeester en bibliothecaris : Guy Deschamp.
ELO-klassering : Guido Leyssen
Een punt van discussie in zowat elke schaakclub was ook aan de orde bij de aanvang
van de nieuwe periode van de Brasschaatse schaakkring. Dit is het probleem of een
schaakclub al dan niet betaalde spelers moet aantrekken met het oog op versterking en
hierdoor evolutie naar een topclub. Euforisch bij de start van een nieuwe tijd werd
besloten om dit als experiment onmiddellijk in te voeren. Wim Plompen was goed
bevriend met Branko Balenovic, een Yoegoslaaf die in Rotterdam speelde, en dit contact
leidde tot een overeenkomst met hem en V. Tudjman, een landgenoot die in dezelfde
club speelde. Daar in Nederland op zaterdag interclub werd gespeeld waren beide graag
bereid om als gastspelers in Brasschaat op te treden op de zondagnamiddagen in de
Belgische interclubcompetitie.
Onder de initiatieven ter spijziging van de clubkas werden er onder meer twee
voordrachtavonden met dia's gegeven door Walter Decleir over zijn expeditie naar
Antarctica en zijn verblijven in Kenya, Burundi en Rwanda. Ook feestleider Luc Maes
toonde zich van zijn beste zijde. Onder zijn impuls werden een barbecue-avond, een
avondje volksspelen (gewonnen door de ploeg bestaande uit Etienne Termonia, Lode
Scheyltjens, Guy Baete, M. Demeulenaere, M. Van Geel, E. Van Steerteghem,
J.P.Geerts en Constant Wouters) en een "gourmet-clubfeest" in het clublokaal zelf
georganiseerd. De barbecue avond en het "gourmet clubfeest" waren initiatieven die er
toe bijdroegen dat de leden hun levenspartner op een positieve manier bij het
clubgebeuren konden betrekken.
In het 1e "open handjes tornooi" van S.K. Sint Anneke behaalde Brasschaat de
overwinning met de volgende ploeg : Mergits J. - Verleye W. - Verstrepen M. - Decleir
W.
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6 november 1988 : In de 2e ronde van afdeling 2A van het interclubkampioenschap
1988-1989 leed de 1e ploeg een zeer ongelukkige eerste nederlaag in zowat 3 jaar tijd !
Met 3,5 - 4,5 werd verloren tegen MSV 2 dat het zwakke broertje was in de afdeling. Dit
was een domper op de overtuiging een voldoende sterke ploeg te hebben om de hoogste
afdeling te kunnen bereiken. Een verzachtende omstandigheid was dat de
Yoegoslavische gastspelers, V.Tudjman en B.Balenovic, op weg naar Brasschaat hun
auto "perte totale" hadden gereden maar plichtsgetrouw toch, zij het met een half uur
vertraging, aan het bord waren verschenen.
December 1988 : In het kersttornooi van S.K.Deurne eindigde :
- Brasschaat 3 (met Van Geel (1), F.Wouters (1), L.Scheyltjens (1), C.Wouters (0),
Onan Van de Weyer (1) en Veerle Carpentier (0,5)) op de 2e plaats.
- Brasschaat 2 (met G. Vanderbeken (0), G. Baete (1), J.Akkermans (1),, C.De Cock
(0,5) en Van Steerteghem (1)) op de derde plaats.
- Brasschaat 1 werd 12e met G.Cools (1), W.Labeau (0), W.Verleye (0,5), H.Van Soom
(1), A. Janssens (0) en W.Van Gompel (0,5).
Het Brasschaatse palmares tot dan toe op dit kersttornooi was zonder meer
indrukwekkend !
1985 : Brasschaat : 1e en 3e plaats.
1986 : Brasschaat : 2e en 5e plaats.
1987 : Brasschaat : 1e en 2e plaats.
1988 : Brasschaat : 2e en 3e plaats.
Voorjaar 1989 :
- Er wordt voor het eerst (en zoals later zal blijken ook voor het laatst) een
selectietornooi gespeeld voor studenten met als inzet de deelname aan het eerste FISU
(Federation Internationale de Sports Universitaires) wereldkampioenschap schaken voor
studenten dat in 1990 zou doorgaan in Odessa aan de Zwarte Zee in de toenmalige
USSR. De overwinnaar van het selectietornooi werd Gorik Cools voor Werner Labeau.
- Mede dank zij twee overtuigende overwinningen tegen Jean Jaurès 1 (2,5-5,5) en
KGSRL 2 (6–2) in de laatste twee ronden van het interclubkampioenschap kwam
Brasschaat vanuit een praktisch verloren positie onverwacht toch nog opzetten maar
strandde uiteindelijk toch op 1 punt van Oostende dat promoveerde naar de hoogste
afdeling. De ploeg van Brasschaat bestond uit V.Tudjman, G. Cools, B. Balenovic,
W.Labeau, W.Decleir, M.Verstrepen, J.Mergits en W.Verleye met V.Segers was
invaller.

****************************
**********
NOTA : De tekst tot op deze plaats kon probleemloos opgemaakt worden aan de hand
van een door de auteur van deze teksten ingebonden boek met alle clubbladen vanaf
jaargang 1983 nr 1 tot jaargang 1987 nr 12. Over de veel langere periode van 1988 tot
2002 die vanaf hier zal beschreven worden beschikken wij niet meer over dergelijk
volledig overzicht van alle clubbladen en deze is om deze reden dan ook minder goed
gedocumenteerd. Gedurende heel deze periode was het vooral Walter Decleir die bij
herhaling de redactie van een clubblad op zich nam hoewel hij om professionele redenen
(rectorperiode van 1989 tot 2001) vaak stelde hier voor geen tijd meer te hebben. Als
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tijdelijke oplossing hier voor was Koen Van Camp (foto) tot tweemaal toe bereid
gevonden om de redactie van het clubblad voor enkele maanden
over te nemen. Hij produceerde toen uitgebreide clubbladen met
veel commentaar op uitslagen en partijen maar ook voorzien van
anekdoten en de nodige humor. Spijtig genoeg kon Koen geen enkel
exemplaar meer terugvinden van deze door hem zo uitstekend en
boeiend opgestelde clubbladnummers. Een opmerkelijke vondst van
Koen was om zowel clubblad als club aan te duiden door de
samentrekking BRASSCHAAK ! Dit zou sedertdien steeds weer
gebruikt worden. Een andere oplossing vond W. Decleir door het in principe
maandelijks clubblad met diverse rubrieken te vervangen door een in volle
schaakseizoen in principe wekelijks kort en bondig informatiebulletin van slechts 1 blz.
recto verso met uitsluitend uitslagen zonder veel commentaar. Spijtig genoeg zijn zowel
van de talrijke clubbladen als van de schaakbulletins slechts enkele exemplaren terug
gevonden en hierdoor is het vervolg van deze tekst erg onvolledig. De kans is echter
groot dat bepaalde clubleden toch nog ergens nummers hebben bewaard en over
gegevens beschikken die in het vervolg van dit verhaal niet voorkomen. Om deze reden
zou het wenselijk zijn indien binnen bij voorbeeld één of twee jaar deze geschiedenis
van de Brasschaatse schaakclub zou kunnen herzien en uitgebreid worden met nieuw
ontdekte gegevens of nieuwe herinneringen van leden. Op deze wijze zal de opzet van
deze tekst, namelijk om zo veel mogelijk informatie over de geschiedenis van de
Brasschaatse schaakkring niet verloren te laten gaan en voor de latere generatie bewaard
te blijven, optimaal kunnen verwezenlijkt worden.
**************
*************************
In september 1989 wordt het bestuur 1989 –1990 van de Brasschaatse schaakkring
lichtjes herschikt als volgt :
Voorzitter : Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Willy verleye
Secretaris : Walter Decleir
Tornooileider : Willy van Gompel en Etienne Termonia
Penningmeester : Werner Labeau
Jeugdleider : Jan Mergits
Schaakschool : Herman van Soom en Vic Segers
Bibliothecaris : Guy Deschamp
Materiaalmeester : R. Steynen
Clubkampioenschap 1989 : 1. Gorik Cools 2. Werner labeau 3. Jan Mergits.
Najaar 1989 :
- Vanaf de oprichting van de club was de wekelijkse clubavond op donderdag geplaatst.
Een probleem met deze avond was de frisheid van spelers die tot laat geschaakt hadden
op hun werk op vrijdagmorgen. Om deze reden werd de clubavond verplaatst naar
vrijdagavond vanaf 21 september 1989 (telkens van 19:30 uur tot 24:00 uur). Hierdoor
ontstond echter wel het nieuwe probleem dat deze avond voor een aantal leden de
uitgaansavond was met hun partner. Hierdoor verdween een aantal leden naar andere
clubs. Eén van hen was Guido Leyssen, die van in het begin van de club lid was
geweest.
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- Met het oog op nog bijkomende versterking voor het interclubkampioenschap werd
een derde Yoegoslavische gastspeler aangetrokken (Skoblikov). Daar deze niet altijd
kon aantreden werd nog een Nederlander, met name De Zeeuw, van dezelfde club
aangeworven als diens vervanger indien nodig. Met drie borden bezet door gastspelers
waren de plaatsjes in de eerste ploeg zeer duur geworden voor de ambitieuze topspelers.
Om deze reden bood W.Decleir aan om plaats hier voor te maken en de 2e ploeg te gaan
leiden.
In het voorjaar 1990 bereikt de club met 98 leden het hoogste aantal tot dan toe.
Seizoen 1989-1990 : Een hoogtepunt in de geschiedenis van de Brasschaatse
schaakkring was het behalen van de promotie naar de hoogste afdeling van het
interclubkampioenschap. De inbreng van de drie gastspelers werd inderdaad met het
nodige succes bekroond. Brasschaat 1 werd probleemloos kampioen in reeks 2A van het
Belgisch interclubkampioenschap met de volgende ploeg : Gorik Cools, V. Tudjman, E.
Skoblikov (vervanger M. De Zeeuw), Werner Labeau, Branko Balenovic, Jan Mergits,
Marc Verstrepen en Vic Segers.
Ook Brasschaat 2 deed hierbij zijn duit in het zakje en werd kampioen in reeks 4A met
promotie naar de 3e afdeling. De ploeg bestond uit : Walter Decleir, Willy Verleye,
Herman Van Soom en Steven Fierens.
Deze indrukwekkende opgang van de Brasschaatse
interclubkampioenschap kan als volgt worden samengevat :

schaakkring

in

het

1985-1986 : Kampioen in reeks 5K.
1986-1987 : Kampioen in reeks 4D.
1987-1988 : Kampioen in reeks 3C.
1989-1990 : Kampioen in reeks 2A.
Clubkampioenschap 1990 : 1. Ex aequo Werner Labeau en Jan Mergits 3. Walter
Decleir
Van 16 tot 29 juli 1990 is er een volgend hoogtepunt in de geschiedenis van de
Brasschaatse schaakkring met de organisatie van het Belgisch individueel
kampioenschap. Daar dit kampioenschap gebeurde in combinatie met een groot open
tornooi liep het storm in de ruiterhal van het zo mooie
park van Brasschaat. Deze zelfde hal zou later nog vele
schaaktornooien herbergen na het tot stand komen van het
zomertornooi (zie verder). Hierbij afgebeeld is het kaft
van het tornooiboek, met onder meer de gespeelde
partijen, dat door W.Decleir bij die gelegenheid werd
opgesteld.
Het tornooi verliep sportief in de beste omstandigheden en
kende de nodige bijval vanwege schaakminnend België.
Achter de schermen bleek echter organisatorisch niet alles
op rolletjes te lopen met als gevolg enkele
woordenwisselingen tussen diegenen die voor het vele
werk moesten zorgen en daarbij al dan niet terecht vonden
dat sommigen veel meer inspanningen deden dan anderen.
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"Duivel doet al Cesar De Cock" werd hierdoor bijna tot wanhoop gedreven. Deze
strubbelingen kenden een nasleep na het kampioenschap toen het organisatorisch en
leidinggevend talent van Cesar door een aantal clubleden in vraag werd gesteld. Ten
gevolge hier van ontstond in september 1990 een nieuw bestuur.
Bestuur 1990 –1991 :
Voorzitter : Willy Verleye
Ondervoorzitter : Werner Labeau
Secretaris : Willy van Gompel en Luc Dermul
Penningmeester : Cesar De Cock
Tornooileider : Willy van Gompel en Etienne Termonia
Schaakschool : Herman Van Soom
Feestbestuurder : Luc Dermul
Materiaalmeester : R. Steynen
ELO-klassering : Vic Segers, Guy Baete en Koen van Camp
Redactie clubblad : Willy Van Gompel
Clubkampioen 1991 : 1. Herman van Soom 2. Willy Verleye 3. Wim Plompen.
Het charisma, de ongebreidelde inzet op alle gebied en het enthousiasme van Cesar De
Cock werd na deze bestuursverkiezing zeer spoedig als een zeer groot gemis
aangevoeld. Vooral de vele praktische beslommeringen bleven oningevuld en ook van
een clubblad kwam niet veel meer terecht. Het gevolg kon dan ook niet uitblijven. :
Cesar De Cock werd zo snel mogelijk opnieuw verkozen als voorzitter.
Bestuur 1991-1992 :
Voorzitter Cesar de Cock
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Walter Decleir
Tornooileider : Herman van Soom en Etienne Termonia
Jeugdleider : Jan Mergits
Feestleider : K.Quintens
Materiaalmeester : Guy Baete
ELO-klassering : Herman Van Soom
Redactie clubblad : Walter Decleir
De club besliste om nogmaals het ligakampioenschap van de provincie Antwerpen te
organiseren voor het schaakseizoen 1991 –1992 .
Op 30 januari 1992 wordt voor de derde keer een benefietavond met diaprojectie
georganiseerd ten bate van de clubkas. Walter Decleir gaf er een voordracht over zijn
reis naar Papua Nieuw Guinea en Paul van Gilse over zijn reizen naar Zuid Amerika.
Door toedoen van Paul, die in de Delhaize werkte, waren ook vele personeelsleden hier
van aanwezig en werd de avond mede hierdoor een groot succes.
Clubkampioen 1992 : 1. Herman van Soom 2. Walter Decleir 3. Wim Plompen
In het seizoen 1991 –1992 hield Brasschaat 1 moeiteloos stand in de hoogste afdeling
van het interclubkampioenschap en eindigde in de helft van de rangschikking. Met de
twee oorpronkelijke gastspelers en enkele nieuwe topspelers werd het de sterkste ploeg
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die de club ooit opstelde. De volgende foto toont deze ploeg op een receptie met de
partners ten huize van W.Decleir, die zelf de foto nam. Men herkent van links naar
rechts : Willy Verleye en vervolgens bovenaan Jan Mergits, V. Tudjman, Werner
Labeau en Cesar De Cock (ploegleider) en onderaan Marcel van Herck, B. Balenovic en
Gorik Cools. Een spijtig gevolg was dat een reservespeler van de eerste ploeg vond dat
hij er bij had moeten zijn, ondanks het feit dat er nauwelijks nog vrije ruimte was in de
betreffende living, en prompt naar een andere club verhuisde.
:

Juli 1992 : Walter Decleir, die in 1989 rector van het RUCA was geworden,
organiseerde op de campussen van RUCA en UIA het 2e FISU-wereldkampioenschap
schaken voor studenten. Dit "Antwerpen 1992" wereldkampioenschap werd een nog
groter succes dan "Odessa 1990". En dit was in grote mate te danken aan de inzet van
vele leden van de Brasschaatse schaakkring. Later werd W. Decleir zelfs voorzitter van
de technische commissie schaken voor studenten van de FISU en in die hoedanigheid
werd hij van dan af eindverantwoordelijke voor de organisatie van dit tweejaarlijkse
wereldkampioenschap voor studenten.
Ondanks alles waren de naweeën ten gevolge van de ruzies tijdens en na het Belgisch
kampioenschap, en van de tijdelijke machtswisseling die er later het gevolg van was,
nog steeds voelbaar. Er ontstond nogmaals onenigheid omtrent de clubleiding die leidde
tot een hernieuwde crisisperiode. Deze leidde na enkele weken uiteindelijk tot een
herbevestiging van het bestaande clubbestuur maar had dit keer zeer ernstige gevolgen.
Een groot aantal leden, waar onder ook de meeste topspelers die niet in Brasschaat
woonden, had de club de rug toegekeerd. Het totale ledenaantal was hierdoor bijna
gehalveerd geworden. De topspelers Labeau en Mergits (ex- Merksem) waren wel
overgebleven maar beide beëindigden enkele tijd later hun schaakcarrière. Mede door
dit alles werd ook het inzetten van betaalde gastspelers nutteloos. Het gevolg was dat de
eerste ploeg van Brasschaat terug een bescheiden ploeg werd die zich niet in de hoogste
regionen van het Belgisch schaakgebeuren kon handhaven en jaar na jaar zal
terugzakken naar lagere regionen. Een droom was voorbij. Brasschaat had zijn eerste
echt grote crisis in zijn bestaan gekend ! De achtergebleven leden lieten dit alles echter
niet aan hun hart komen. De spanningen waren verdwenen, de clubavonden werden
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terug aangenaam en gemoedelijk, de leden waren terug goede vrienden geworden en het
hele clubgebeuren kreeg terug zijn vroegere charme.
Het bestuur 1992-1993 :
Voorzitter : Cesar De Cock
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Koen Van Camp
Tornooileiders : Etienne termonia en Herman Van Soom
ELO-klassering : Herman Van Soom
Schaakschool : Herman van soom
Materiaalmeester : Lode Scheyltjens
Feestleider : Cesar De Cock
Redactie clubblad : Walter Decleir
Clubkampioenschap 1993 : 1. Walter Decleir 2. Herman Van Soom 3. Guy Baete
September 1993 :
- Het zomertornooi eindigt met volgende stand : 1. St. Mouradian, 2. K. Van Camp en 3.
E. Termonia.
- Guy Baete vervoegt voor het eerst het bestuur als ELO-verantwoordelijke.
- Het nieuwe bestuur werd in principe verkozen voor een periode van 2 jaar.
Bestuur 1993-1994 en 1994-1995
Voorzitter : Cesar De Cock
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Koen Van Camp
Tornooileiders : Herman van Soom en Etienne Termonia
ELO-verantwoordelijke : Guy Baete
Jeugdleider : Herman Van Soom
Materiaalmeester : Lode Scheyltjens
Redactie clubblad : Koen Van Camp, Walter Decleir en Robert De Nijs
17 september 1993 : Het snelschaakkampioenschap van de club geeft volgende
eindstand : 1. Marc De Smedt, 2. Walter Decleir, 3. Kevin De Smedt en 4. Herman van
Soom.
1 oktober 1993 : Viering met levenspartners van het 10-jarig bestaan van de
Brasschaatse schaakkring met een banket in het VIP-restaurant van het universitair
centrum van Antwerpen, waar W.Decleir sedert 1989 rector was geworden.
Maart 1994 :
- Koen Van Camp neemt gedurende vele maanden het redacteurschap waar van een
totaal vernieuwd clubblad met uitvoerig relaas van feiten en bijhorende commentaren.
Hij komt op de idee om schaken en Brasschaat te bundelen tot BRASSCHAAK !
- Brasschaat 2 wordt kampioen in reeks 5D van het interclubkampioenschap met
volgende spelers : Robert Denys, Koen Van Camp, Lode Scheyltjens, Willem Verlinden
en Frans Wouters.
Clubkampioenschap 1994 : 1. Guy Baete 2. Walter Decleir 3. Herman van Soom
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December 1994 : Brasschaat 2 wint voor de derde maal het kersttornooi van
S.K.Deurne. De winnende ploeg bestond uit : Koen van Camp, Constant Wouters, Eddy
Eggers, Lode Scheyltjens, Luc De Vos en Marc Withofs. Bij de overhandiging van de
beker ontstond de nodige verwarring toen, op aangeven van W.Decleir, de Brasschaatse
schaakkring overeenkomstig het reglement de definitieve beker opeiste maar de
organisatoren niet geloofden dat dit de derde keer was dat de club de eerste plaats
behaalde. Na het tornooi kon Brasschaat echter met de data ter hand probleemloos
aantonen dat deze het gelijk aan zijn kant had. De beker werd hierdoor definitief het
bezit van de Brasschaatse schaakkring.
- Robert Denys overleed op 22 december 1994.
Bestuur 1995-1996 en 1996-1997
Voorzitter Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Walter Gerousse
Tornooileiders : Herman Van Soom en Cesar De Cock
ELO-verantwoordelijke : Guy Baete
Jeugdopleiding : Herman Van Soom
Materiaalmeester : Guy Baete
Public relations : Koen Van Camp
Redactie clubblad : Walter decleir en Koen Van Camp
Clubkampioenschap 1995 : 1. Decleir Walter 2. Herman Van Soom 3. Guy Baete
December 1995 : Constant Wouters overleed op 3 december 1995.
14 januari 1996 : Voorzitter Cesar De Cock vergast de club op een schitterende
Nieuwjaarsreceptie.
Clubkampioenschap 1996 : 1. Herman Van Soom 2. Guy baete 3. Ex aequo
Walter Broeckmeyer en Wim Plompen
Bestuur 1997-1998 en 1998-1999
Voorzitter : Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Walter Gerousse
Tornooileiders : Herman Van Soom, Guy Baete en Cesar De Cock
ELO-klassering : Guy Baete
Jeugdopleiding : Herman Van Soom en Cesar De Cock
Redactie clubblad : Walter Decleir
10 januari 1997 : De Nieuwjaarsreceptie wordt een mooie jaarlijkse traditie.
Kampioenen 1997 :
- Clubkampioenschap 1997 : 1. Herman Van Soom 2. Walter Broeckmeyer 3. Ex
aequo Guy Baete en Walter Decleir
- Alternatief tornooi 1997 : 1. Frans Hendrickx 2. Walter Decleir 3. Cesar De Cock.
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Seizoen 1997 –1998 : Brasschaat organiseert nogmaals het ligakampioenschap van de
provincie Antwerpen.
Kampioenen 1998 :
- Clubkampioenschap 1998 : 1. Wilfried Gys 2. Ex aequo Walter Broeckmeyer,
Walter Decleir en Herman Van Soom
- Snelschaakkampioen 1998 : 1. Marc Verstrepen 2. Guy Baete 3. Herman Van Soom.
- Alternatief tornooi 1998 : 1. Walter Voet 2. Bob Van handenhove 3. Eugeen De
Smet.
Kampioenen 1999 :
- Clubkampioenschap 1999 : 1. Willy Verleye 2. Walter Decleir 3. Walter
Broeckmeyer en Herman Van Soom
- Snelschaakkampioen 1999 : 1. Walter Decleir 2. Jef Meulenbergs 3. Wim Plompen.
- Alternatief tornooi 1999 : 1. Frans Hendrickx 2. Bob Van Handenhove 3. Walter
Voet.
Bestuur 1999-2000 en 2000-2001
Voorzitter : Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Walter Gerousse
Tornooileiders : Herman Van Soom, Cesar De Cock en Frans Hendrickx
ELO-klassering : Guy Baete
Jeugdopleiding : Herman Van Soom en Cesar De Cock
Redactie clubblad : Walter Decleir

Frans Hendrickx verschijnt voor het eerst in het bestuur en
ontpopte zich zeer snel tot een onmisbare pion in het
clubgebeuren. Zijn regelmatige aanwezigheid gecombineerd
met zijn grote nauwkeurigheid en kunde om onder meer
tornooien te organiseren, tabellen te ontwerpen en informatie te
verspreiden lieten niet na om indruk te maken en het nodige
respect af te dwingen.

Kampioenen 2.000 :
- Clubkampioenschap 2.000 : 1. Willy verleye 2. Wim Plompen 3. Ex aequo Guy
Baete en Herman Van Soom
- Snelschaakkampiooen 2.000 : 1. Jef Meulenbergs 2. Walter Decleir 3. Koen Van
Camp
- Alternatief tornooi 2000 : 1. Bob Van Handenhove 2. Jan Franckaert 3. Frans
Hendrickx.
12 januari 2001 : Brasschaat organiseert de eerste gezamenlijke ronde bij de start van
het Zilveren Toren tornooi.
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Maart 2001 : Brasschaat 1 wordt kampioen in reeks 2A van het Zilveren Toren tornooi.
De basisploeg bestond uit (zie foto van links naar rechts) : Willy Verleye, Michael
Prein, Jan De Weerd, Herman Van Soom (reserve die slechts één maal diende in te
springen) en Walter Decleir.

Kampioenen 2001 :
- Clubkampioenschap 2001 : 1. Guy Baete 2. Paul Mertens 3. Walter
Broeckmeyer
- Snelschaakkampioen 2001 : 1. Ex aequo Jef Meulenbergs en Walter Decleir 3. Guy
Baete.
- Alternatief tornooi 2001 : 1. Walter Decleir 2. Jan Franckaert 3. Herman Van Soom.
Van 19 tot 25 augustus 2001 : Na de verhuis van het tijdens de vorige jaren zo
succesrijke Lost Boys zomertornooi naar Nederland bleek er een vacuüm te zijn
ontstaan in het Antwerps schaakleven. Om deze reden besliste de Brasschaatse
schaakkring, onder impuls van het bestuur met Guy Baete als grootste gangmaker, om in
de vervanging te voorzien en zelf een groot zomerschaaktornooi te organiseren. Het
werd een open tornooi voorafgegaan door een jeugdtornooi. Met 50 deelnemers werd
het een eerste bescheiden succes dat daarna telkenjare steeds meer succes zou kennen.
Bestuur 2001-2002
Voorzitter Cesar De Cock
Ondervoorzitter : Walter Decleir
Secretaris : Wim Plompen
Penningmeester : Walter Gerousse
Tornooileiding : Herman Van Soom, Cesar De Cock en Frans Hendrickx
ELO-klasdsering : Guy Baete
Jeugdopleiding : Herman Van Soom en Cesar De Cock
Redactie clubblad : Walter Decleir
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29 november 2001: Ons lid en medestichter van de Brasschaatse schaakkring Etienne
Termonia wordt 92 jaar en staat nog steeds zijn mannetje in het schaakleven van de
club. Het bestuur met als motor public relations verantwoordelijke Walter Broeckmeyer
zorgde voor een gepaste viering met zelfs mooie echo's in dagbladen en op televisie.
11 januari 2002 : In het clubblad vinden we foto's van de laatste nieuwjaarsreceptie van
de periode "Cesar De Cock". De foto links toont Molleke Ganses die mede zorg draagt
voor de versnaperingen, de foto rechts Cesar De Cock die de clubleden toespreekt.
Onder hen drie Vlaamse gastspelers, E. Van Beers, J.Claessen en J. Soetewey, die
bereid werden gevonden om de Brasschaatse schaakkring te versterken met het oog op
de wedstrijden in de hoogste afdeling van het Zilveren Toren tornooi.

De volgende foto's tonen voorzitter Cesar De Cock met de 3 vermelde gastspelers
(rechts) en met Paul Mertens (links).

We vinden in het clubblad ook nog de overwinning van de eerste ploeg (bestaande uit
W.Heukels, P.Mertens, C.Tielens, M.De Smedt, W.Decleir en L.Dermul) in afdeling 3C
van het interclubkampioenschap met 4,5-1,5 tegen Wachtebeke 1.
Voorjaar 2002
- Inrichting van het open individueel ligakampioenschap.
- Inrichting van het eerste jeugdkampioenschap.
- SK Brasschaat bereikt terug een piek in het ledenaantal met 73 leden (waar onder 17
jeugdspelers).
- Brasschaat maakte er sedert enkele jaren een erezaak van om een zo volledig
mogelijke damesploeg te kunnen opstellen. Nadat Marie-Jeanne Thijs (op de foto tijdens
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een partij met Cesar De Cock) afhaakte werd het damesquartet (Brasschaat 5) in
afdeling 5B van het interclubkampioenschap gereduceerd tot een damestrio. Hierdoor
diende telkens ook nog een mannelijke speler opgesteld
te worden. Voorzitter Cesar De Cock fungeerde
opvallend vaak als begeleider en/of 4e speler in dit
charmant gezelschap, bestaande uit Bogumila
Chojnacka (middenste foto), Molleke Ganses (foto
rechts) en Jeanine Van Aelst (foto links).

Kampioenen 2002 :
- Clubkampioenschap 2002 : 1. Michael Prein 2. Paul Mertens 3. Walter
Broeckmeyer
- Snelschaakkampioen 2002 : 1. Jan De Weerd 2. Marc Verstrepen 3. Fred Slosse
- Alternatief tornooi 2002 : 1. Walter Voet 2. Jan Franckaert 3. Willem verlinden
Juli 2002 : Overlijden van Wilfried van der Schoepen, de stichtende voorzitter van de
Brasschaatse schaakkring.
19 tot 25 augustus 2002 : 2e open schaaktornooi van S.K.Brasschaat met nu reeds 84
deelnemers. Zowel op het er aan voorafgaand jeugdtornooi als op de
sluitingsplechtigheid werd de aanwezigheid opgemerkt van de schepen van sport en
onderwijs van de gemeente Brasschaat.
6 september 2002 : Op de algemene ledenvergadering bij de start van het 20e
bestaansjaar van SK Brasschaat stellen zowel de voorzitter als de ondervoorzitter zich
niet meer verkiesbaar. De club bruist op dat ogenblik van jongeren van zeer
verschillende leeftijden die voor het nodige animo in de club zorgen. Na gedurende een
lange periode aan het bewind te zijn geweest nodigen zij deze uit om het roer over te
nemen met het oog op een krachtige nieuwe wind en nog succesvollere toekomst van de
Brasschaatse schaakkring.
Het was Guy Baete die hier voor de handschoen opnam en voorzitter werd van een
totaal vernieuwd bestuur dat zou zorgen voor een tweede grote ommekeer in de
geschiedenis van de Brasschaatse schaakclub.
Bij deze gelegenheid zorgde W.Decleir voor een extra lang clubbulletijn (Jaargang 2002
nummer 22 !) met een overzicht van 20 jaar geschiedenis van de Brasschaatse
schaakkring (zie volgende foto).
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De volgende foto's tonen een aantal bestuursleden die in de in hoofdstuk 2 behandelde
periode van de schaakclub zeer actieve en verdienstelijke leden waren. Men herkent op
de foto bovenaan van links naar rechts Walter Broeckmeyer (public relations), Herman
Van Soom (Schaakschool en Tornooileiding) en Guy Baete (ELO-verantwoordelijke
e.a. functies en voorzitter van de club na de hier beschreven periode) en op de foto's
onderaan links Wim Plompen (secretaris) en rechts Frans Hendrickx (tornooileiding) in
gesprek met Jef Meulenbergs. Beide laatste kwamen bij verrassing de club binnen
wandelen na het opdoeken van de schaakkring Paroza of "de ene zijn dood is de ander
zijn brood".
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DEEL 3
DE PERIODE NA CESAR DE COCK
1. Periode onder het voorzitterschap van Guy Baete.
Het was Guy Baete die de fakkel overnam van Cesar De Cock en voorzitter van de
Brasschaatse schaakkring werd van september 2002 tot 2006. Tijdens een clubdiner
(met de levenspartners) nam hij de gelegenheid te baat om 3 bestuurders in de
bloemetjes te zetten die vanaf het prille begin van de club een rol van betekenis hebben
gespeeld in het wel en wee er van, namelijk (zie foto) van links naar rechts Walter
Decleir, Cesar De Cock en Etienne Termonia.

Dit feest greep plaats in het mooie clublokaal van de Brasschaatse schaakkring.
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2. Periode onder het voorzitterschap van Paul Beckers.
In september 2006 nam Paul Beckers (op de foto's links applaudisserend en rechts
verbroederend met Cesar De Cock) op zijn beurt het bewind over van Guy Baete.

Paul en zijn bestuur beslisten om de 25e verjaardag van de Brasschaatse schaakkring niet
ongemerkt voorbij te laten gaan. Deze tekst werd opgesteld in het licht hier van en werd
aangeboden aan het huidig bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Tot daar de geschiedenis van de Brasschaatse schaakkring zoals wij deze hebben kunnen
opmaken aan de hand van zowel herinneringen als de ons nog beschikbare clubbladen
en clubbulletins tot aan het einde van de periode van het voorzitterschap van Cesar De
Cock. Onze informatiebronnen zijn echter niet volledig en ongetwijfeld zijn er nog
leden die over aanvullende gegevens beschikken over de in deze tekst beschreven
periode. Hopelijk zullen deze ooit eens ter beschikking komen om van deze tekst een
betere en volledigere tweede editie te kunnen maken. Tegelijk is deze tekst een
uitnodiging aan de bestuurders van de perioden na Cesar De Cock om tijdig aan de slag
te gaan en ook werk te maken van het schrijven van een vervolg aan de voorliggende
tekst. Het zou inderdaad spijtig zijn indien het wel en wee van een bepaalde periode van
de geschiedenis van de schaakkring totaal verloren zou gaan.

Walter Decleir
Brasschaat, 4 januari 2008
***********************************************************************
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