
  

    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schaakkring Brasschaat 
NIEUWSBRIEF 

28-05-2007            2007/04 

 

Op 16 mei 2007 werd de familie Filip en Sofie Hellemans-Van Haute uitgebreid met een 

dochtertje, Chloë. Het geboortekaartje kan je inkijken op de site of aan het prikbord. 

Proficiat aan de fiere ouders!!!!!!!!!! 

 

Verder verwelkomen we andermaal een aantal nieuwe leden nl. Jan Demarré (vader van), 

Dries Cuypers en Ward Forster. 

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

 

KAMPIOENSCHAP VSF 

NIEUWS VAN DE LEDEN 

Op de bestuursvergadering van 07/05 ll werd beslist op de AV van begin september aan de leden een 

voorstel te doen ivm de omvorming van de nu bestaande feitelijke vereniging SK Brasschaat naar een 

VZW per 01-01-2008. Vermits de club ondertussen reeds 116 leden telt en er verschillende evenementen 

(jeugdlessen – Tornooi enz..) worden georganiseerd met een groeiende verantwoordelijkheid tot gevolg is 

het bestuur er van overtuigd dat dit het best kan gebeuren binnen een structuur met een eigen 

rechtspersoonlijkheid. De statuten, zoals ze nu zijn, moeten maar op een beperkt aantal plaatsen aan de 

nieuwe VZW wetgeving aangepast worden. 

We hebben in de persoon van Filip Hellemans de juiste kennis in eigen rangen en hij heeft zich dan ook 

bereid verklaard ons daarin te begeleiden.  

De leden zullen alleszins de nodige info krijgen, zodat zij op basis daarvan op de AV een beslissing kunnen 

nemen. 

CLUBKAMPIOENSCHAP IN EEN BESLISSENDE FASE 

A-reeks : Toon en Robin zullen hier strijden voor de clubtitel. Alhoewel Toon en Robin nog tegen elkaar 

moeten, lijken de beste kaarten in Toons handen te zijn. Robin heeft nog 3 moeilijke tegenstanders met 

Toon zelf, Johan en Kevin. 

 

B-reeks: Met nog 4 partijen te gaan zullen de eerste twee plaatsen verdeeld worden tussen Wilfried en 

Tonnie. Eigenaardigheidje in deze reeks: Dave staat voorlaatste, maar is de enige speler, die in de 

terugronde nog niet verloor en hij heeft in deze ronde reeds driemaal zoveel punten gehaald als in de eerste. 

 

C-reeks: Met nog 1 partij te spelen heeft Bob aan een half puntje genoeg om de titel binnen te halen.Voor 

de 2-de plaats komen nog 3 spelers in aanmerking nl. Eugeen, Ludo en Willem. In deze reeks valt vooral 

Willem op met een 7.5/9 in de heenronde en een 2.5/7 in de terugronde.Dat bestuurslid zijn geen 

schaaksucces garandeert, bewijzen Walter, Frans en Paul. 

 

D-reeks: De onderlinge partij tussen Guy en Michiel zal hier allicht beslissen over de titel. Ook Koen 

Heyens doet nog mee voor de tweede plaats. 

 

E-reeks: In deze reeks is het enorm spannend voor de eerste twee plaatsen . Met nog 1 partij te spelen en 

vier spelers binnen 1,5 punt is een pronostiek gewaagd. Gilbert en Tristan hebben haalbare tegenstanders 

en Marc en Bart moeten nog tegen elkaar. Een situatie met 3 spelers met 12 punten blijft mogelijk. 

 

F-reeks: Voor de titel wordt hier nog door 3 spelers geknokt nl. Jan, Hilde en Jeroen, waarbij de onderlinge 

partijen beslissend zullen zijn. 

Van 17 tot 20 mei werd door KGSRL in Gent het Vlaams Kampioenschap georganiseerd. 

In de gesloten reeks werd Tom Piceu eindwinnaar met een prachtige derde plaats voor  

Robert Schuermans, die de Liga Antwerpen vertegenwoordigde.  

In de open reeks (95 deelnemers) ging Tieme Verlinde met een 6 uit 7 met de eer en de titel lopen voor 

Leonid Gorshkov (onbekende non-classé) en de enige vertegenwoordiger van onze club, Robin Leenaerts, 

op een mooie derde plaats. Uitslagen en partijen vind je terug op www.kgsrl.be 

 

BESTUURSMEDEDELING 


