
De jaarlijkse algemene vergadering (dinsdag 12-06) was bij wijlen geanimeerd. Het clubbestuur had voor wat versnaperingen gezorgd en trakteerde de aanwezige leden op een rondje van de club, wat door iedereen fel gesmaakt werd.
Hét discussiepunt van de avond was de vraag of de formule van het clubkampioenschap herzien moest worden of niet. Dit tornooi geraakte het voorbije seizoen net niet af (nog 5 partijen te spelen) en daarom werd er overwogen het
anders aan te pakken zodat er minder partijen hoeven te worden gespeeld. Na stemming bleek echter dat een duidelijke meerderheid gewonnen was om het systeem te behouden zoals het is. Op zich draaide het clubkampioenschap
immers vrij vlot op enkele details na, waaraan volgend seizoen extra aandacht zal worden geschonken. De telefoonlijst die iedere speler nu ter beschikking zal hebben en het feit dat we 2 speeldagen méér zullen hebben (dit jaar vallen
Kerstmis en Nieuwjaar niet op een dinsdag), zal er hopelijk toe leiden dat het tornooi op tijd afgeraakt. Spelers die om één of andere reden niet kunnen spelen, verwittigen én de tornooileider én de tegenstander (wat trouwens ook een
kwestie van beleefdheid is, denk ik). Een klein beetje werd er wel gesleuteld aan de formule voor stijgers en dalers om praktische problemen te omzeilen, zoals dit nu al in vele grote tornooien verloopt. Dan was het tijd voor het leukste
deel van de avond: de prijsuitreiking. Eén voor één mochten de overwinnaars van het voorbije seizoen hun enveloppe in ontvangst komen nemen ( de jeugdspelers hadden hun prijs enkele weken geleden al ontvangen). Er waren prijzen
voor:
Clubkampioenschap
reeks 1 - 1ste: Daniël Sadkowski
reeks 1 - 2de : Pascal De Kaey
reeks 1 - 3de : nog niet uitgemaakt
reeks 2 - 1ste: Xavier Lemaire
reeks 2 - 2de : Kris Nys
reeks 2 - 3de : Roeland Claessens
reeks jeugd: 1ste: Nils Nys
reeks jeugd: 2de : Wout Melis
reeks jeugd: 3de : Filip Haenen
reeks jeugd: 4de : Jasper Lauwers
Beker
1ste: Werner Van den Brande
2de : Erik Cools
3de : Jan T'Sas
Snelschaaktornooi
Daniël Sadkowski
Leukste inzending voor de Schakel
Jan T'Sas (partij T'Sas-Mertens n°3)
Verdienste
Roeland Claessens (pas lid en nu al actief jeugdmedewerker)
Pascal De Kaey (Skog op korte tijd op het www gezet)
Leuk was ook dat de prijzen dit jaar wat waren opgetrokken, gezien de gezonde financiële situatie van de club!
We kunnen er dus weer tegenaan voor een jaartje en doen dat volgende week al (dinsdag 18 juni). Dan komt Daniël Sadkowski een 'demo' geven. Op een demonstratiebord zal hij een bepaald onderwerp aankaarten met de
aanwezigen, wat naar jaarlijkse gewoonte altijd zorgt voor een zeer boeiende en leerrijke avond. Vanaf de week daarna begint dan het zomertornooi dat zal duren tot eind augustus.
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