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Yep… ‘t zit er bovenarms op in Elista (hoofdstad van hierboven), waar het officiële WK schaken 

plaatsvindt. De tweekamp tussen Kramnik en Topalov (na 6 partijen: 3,5-2,5) is een prachtig spektakel, 

niet zozeer door wat er op het bord gebeurt, maar vooral door het randgebeuren. Om een lang verhaal kort 

te maken: Topalov vindt dat tijdens de 5
de
 partij zijn tegenstander zich met 50 (vijftig!!!) toiletbezoeken  

verdacht maakte. Het gemiddelde per partij is normaal vijf tot tien.  

Al goed dat er statistici zijn, die dat allemaal bijhouden. Kan altijd van pas komen, zie je wel. 

Volledigheidshalve moet je weten dat het kleinste kamertje geen videobewaking heeft; dit in tegenstelling 

tot alle andere vertrekken. Dus……. groot probleem. Oplossing: één van de sch…srechters vergezelt de 

door de natuur gekwelde kandidaat. 

Moraal van het verhaal: het bestuur overweegt de plaatsing van een webcam om eventuele navolgelingen 

af te schrikken. Andere voorstellen zijn welkom. 

 

BESTUURSMEDEDELING 

THE REPUBLIC OF KALMYKIA :  TOILETGATE 

 

Op zondag 15 oktober 2006 vindt het jaarlijks ligakampioenschap snelschaak plaats in de lokalen van SK 

Brasschaat. De club zal tevens de toogwerking verzekeren. Inschrijven is ter plaatse mogelijk tot 13.45 u. 

 

Meer info vind je op onze website: http://www.brasschaak.be/nieuws.php 

 

BLITZKAMPIOENSCHAP LIGA ANTWERPEN 

 

Er worden regelmatig slordigheden en onregelmatigheden vastgesteld i.v.m. notering en 

betaling van consumpties. 

 

Daarom vanaf nu: 

1. alle consumpties moeten op de lijst genoteerd worden, ook bij onmiddellijke 

betaling. 

2. de kassa gaat op slot 

3. betaling gebeurt aan de barman/vrouw van dienst of aan de bestuursleden die 

over een sleutel beschikken 

4. niet-betaalde consumpties worden de volgende week mee aangerekend 

5. bij wanbetaling of nieuwe onregelmatigheden zal het bestuur de nodige 

stappen ondernemen 

 

Aan alle goede betalers: sorry en bedankt voor je begrip ! 

 

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

 

 


