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Tien jaar Molse Schaakclub 
In februari 19 78 werd de Molse Schaakclub gesticht. Dat is inmiddels weeral tien jaar geleden. Voor voorzitter 
Roger Leysen en zijn bestuursleden een aanleiding om terug te blikken op het verleden, plannen te maken voor 
de toekomst en een feestprogramma voor te stellen. 

Roger Leysen (voorz,tter): In de eerste plaats wil ik hulde brengen aan Roger 
Van De Craen, stichter van de club en Jan De Vuyst als stuwende kracht, samen 
met andere ijzersterke figuren van het eerste uur zoals Willem Cambier zaliger 
en Robert Robeyns. Sinds de oprichting van de club is er heel wat gebeurd. Eén 
van de meest indringende veranderingen die hebben plaatsgegrepen is wel de 
oprichting van een jeugdafdeling. Initiatiefnemers en nog steeds geestdriftige 
animators zijn de bestuursleden Marc Vanhoof en Paul Joosen. Op dit ogenblik 
·is onze jeugdafdeling één van de grootste in de Kempen en zelfs van heel Vlaan
deren . 
Roger Van De Craen (stichter en penning
meester) : Voor wat de volwassenen betreft is er 
een verschuiving merkbaar van de oorspronke

lijke amateurclub naar een verenigjng van mensen waar zowel de beginnende 
als de ervaren tornooischaker zijn gading vindt. Voor de enen geeft het de nood
zakelijke ontspanning terwijl anderen er nu juist een gezonde spanning vinden. 
De goede sfeer is echter nooit weg geweest. Na een misschien wat saaiere perio
de bracht de komst van een aantal nieuwe senioren een nieuw briesje over de 
club zodat het er momenteel naar uitziet dat we de sfeer van de oude dagen nog 
terug gaan beleven. Hieronder zal het sportieve echter niet lijden. Voor de toe
komst ziet het er bijzonder goed uit met zeer talentrijke jeugdspelers en gemoti
veerde seniores. Ook op het organisatorische vlak heeft de Molse Schaakclub 
nooit stilgezeten. 

Paul Joosen (public relations) : De resultaten bij kampioenschappen liegen er 
niet om. Naast kampioenen bij de clubkampioenschappen, behaalden onze le
den ook puike uitslagen op provinciaal vlak en zelfs bij de Vlaamse federatie. Zo 
werd Tim Lambrechts provinciaal kampioen kadetten 1985, VSF-kampioen ka
detten 1987 en een gedeelde eerste plaats in het Belgisch kampioenschap dat
zelfde jaar. An Deckx werd provinciale kampioene junioren in 1984 en 1985 en 
het volgend jaar behaalde in die reeks Karen Hannes de titel. En in 1985 was 
het Chantal Vandevoorde die provinciale kampioene werd bij de kadetten. In de 
strijd voor de Zilveren Toren behaalde de Molse Schaakclub in 19 79 en 1982 
de eerste plaats in derde afdeling en in 1984 eveneens de eerste plaats in derde 
afdeling A en B. 
Yvo Hooyberghs (secretaris) : Inmiddels is in 

ons jubeljaar het Zilveren Torentornooi achter de rug, alsmede de Beker van Mol 
voor Jeugd en Senioren. Voor de rest stond er nog op het programma: de ont
moeting Mol-Geel op 10 juni; de ontmoeting Geel-Mol op 1 7 juni en dan onze 
grote dag, tijdens de braderie van Mol-Centrum op 25 juni. Dan zal vanaf 14 u. 
in de Statiestraat een simultaan tornooi gespeeld worden met Richard Meulders, 
viervoudig Belgisch kampioen. Terzelfdertijd zal het reuzeschaakbord, vervaar
digd door de leerlingen van de BBO, ingespeeld worden. Dit schaakbord is 30 
vierkante meter groot met pionnen van zo'n 30 à 35 cm hoogte. 's Avonds heb
ben we dan nog een reuze barbecue achter de taverne Den Haerd in de Statie
straat. Op 9 september start het clubkampioenschap, op 1 7 september een 
nieuwe schaakcursus en tijdens het weekeinde van 30 september gaan we op 
stage naar Tihange. Na het open Jeugdkampioenschap Mol op 16 oktober besluiten we ons jubileumjaar op 2 
december met een knalfeest. Wie echter met de club wil kennismaken kan elke vrijdag terecht in het Technisch 

.... Instituut St.-Paulus, om 18 u. voor de jeugd en om 20 u. voor de senioren. 
Wie verdere inlichtingen wil kan altijd terecht op het secretariaat : Boerentangsedreef 26 te 2400 Mol. 
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S'panning en ontspanning . ' 

Tien jaar . l 
MolSe Schaakclub 
«Ik hou van clubavonden waarbij mensen van alle 

gezindten zich verenigen rond de 64 velden van het 
schaakbord. Het geeft mij de noodzakelijke ontspan
ning terwijl anderen juist een gezonde inspanning in het 
spel vinden.« Dat zegde Roger Leysen, voorzitter van 
de Molse Schaakclub. Meteen werd in aanwezigheid 
van schepen Jos Schoofs en de h. J. Janssen, voorzitter 
van de Vlaamse Schaakfederatie, de start gegeven voor 
het jubileumjaar ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de club. 

Een fanatieke bezetenheid is 
allicht de basis geweest voor de 
succesvolle start van de Molse 
Schaakclub in 1978, naast een 
gemotiveerde voorbereiding, 
een ongebreideld dyna!Jlisme en 
een professionele begeleiding. 
Hierbij dienen zeker de namen 
vermeld van Roger Van de 
Craen, penningmeester, Jan De 
Vuyst en wijlen Willem Cam-

' bier. Een belangrijke stap werd 
in 1983 gezet bij de opstarting 
van de jeugdafdeling door Marc 
Vanhoof en Paul Joosen. Bei
den zijn ook nu nog bij het · 
bestuur, respectievelijk als toer
nooileider en public-relations
man. De jeugdwerking werd on
dertussen overgenomen door 
Jan Croonenborghs. 

Deze .ieugdwerking hielp niet 

alleen het niveau "'.an de eigen 
club omhoog maar leidde ook 
tot een zekere erkenning bij de 
officiële bondsinstanties. De 
Molse Schaakclub heeft trou
wens de grootste jeugdafdeling 
van België. De erkenning leidde 
o.a. tot de organisatie - tot 

. driemaal toe - van de provin
ciale jeugdkampioenschappen. 
Onlangs nog werd de vraag ge
steld of de Molse Schaakclub 
zich kandidaat zou willen stellen 
voor de organisatie van de Bel
gische Jeugdkampioenschappen 
in 1990'. 

Positief is ook de wijze waarop 
het probleem van een vast en 
rustig clublokaal werd opgelost. 
Directeur J. Vanhoudt van het 
Technisch Instituut St.-Paulus, 
zelf een niet onverdienstelijk 

schaker, stelde voor onbepaalde 
tijd\een lokaal ter beschikking. 

Jut1ileumjaar 
Nadat reeds van 8 januari tot 

25 maart het «Zilveren Toren 
Toernooi »plaatsvond wordt op 
20 m0i gestart met een open 
toernooj voor de Beker van Mol 
voo~ jeugd en senioren. Op 10 
en ~rJ juni staat er een ontmoe
ting µiet Geel op het programma 
en op 25 juni wordt er ter 
gelegenheid van de Molse Bra
deri~ een openluchttoernooi si
multaanschaken georganiseerd. 
Dit toernooi gaat door in het 
centrum van Mol, begint om 
14u. en nu reeds kan men de 
deelname van Richard Smeul
ders,1 viermaal Belgisch kampi
oeh , aankondigen. 's Avonds 
wordf alles besloten met een 
reuze barbecue. 

De 1 kalender vermeldt verder 
op 9 september de start van het 
clubkampioenschap, op 17 sep
temb~r een cursus voor begin
ners m het schaken en op 16 
oktob,er het open jeugdkam- · 
pioen~hap van Mol. De jubi
leumfFstiviteiten worden op 
vrijdag 2 december besloten met 
een groot feest. 

MOLSE 
SCHAAKKWB 

Beloftevolle jeugd 
Dat de start van een jeugdaf

deling vruchten afgeworpen 
heeft moge blijken uit de vol
gende erelijst: Tim Lambrechts 
werd in 1985 prov. kampioen bij 
de cadetten en in 1987 kampi
oen bij de cadetten in de Vlaam
se Schaakfederatie. Verder be
haalde hij een gedeelde eerste 
plaats in het Belgisch kampioen
schap bij de cadetten. 

Ann Deckx werd provinciaal 
kampioene juniores in '84-'85, 
Chantal Vandevoorde werd 
prov. kampioene cadetten in 
·1985 "en Karen Hannes werd in 
'86 prov. kampioene bij de ju
nioren. Bij de jongeren vermel
den we ook nog Dirk Raeymae
kers die in '86 kampioen werd 
bij de jeugdklasse B en die het 
jaar daarop dit meesterwerkje 
herhaalde in de jeugdklasse A. 
lnliéhtingen zijn te verkrijgen 
bij Roger Van de Craen, Spoor
w'egstraat 19, 2400 Mol , tel. 
014/31.39.19 of bij Marc Van
hoof, De Ruggen 10, 2400 Mol , 
tel. 014/31.19.67. 
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IONAAL Dinsdag 17 mei 1988 

Tien jàar Mols Schaakclub 
MOL - In 1978 werd, onder impuls van Roger Van De Craen 
met de hulp van Jan De Vuyst, Willem Carbier en Robert 
Robeyns van start gegaan met een schaakclub in Mol. 
Sinds de oprichting in februari van dat jaar is er heel wat 
gebeurd: één van de meest indringende veranderingen die 
hebben plaatsgegrepen, is wel de oprichting van een jeugdafde
ling, geanimeerd door Marc Vanhoof en Paul Joosen. Op dit 
ogenblik is de jeugdafdeling één van de grootste in de Kempen 
en zelfs van gans Vlaanderen. 

Voor wat de volwassenen be
treft, is een verschuiving merk
baar van de oorspronkelijke 
amateurclub naar een vereni
ging van mensen waar zowel de 
beginnende als de ervaren tor
nooischaker zijn gading vindt. 
Waar door de deelname aan 
competities het gemoedelijke 
van de beginjaren stilaan op de 
achtergrond geraakte, werden 
er twee stromingen binnen de 
kring in leven geroepen: aan de 
ene kant de competitieve en aan 
de andere kant de recreatieve. 
Nochtans werd er steeds ge
tracht beide stromingen met el
kaar te verenigen. 

Titels 
De regelmatige "trainingen" op 
vrijdagavond hebben voor de 
club en haar leden geen windei
eren gelegd. Zo werd Tim Lam
brechts in 1985 provinciaal kam-

MOLSE 
SCHAAKKLUB 

pioen cadetten, in 1987 kampi
oen van de cadetten in de 
Vlaamse Schaakfederatie en in 
het zelfde jaar behaalde hij een 
gedeelde eerste plaats in het 
Belgisch kampioenschap cadet
ten. 

An Deckx werd ir het seizoen 
1984-85 provinciaal kampioene 
juniores, een tit~l die Karen 
Hannes ook in 1~86 behaalde'. 
Chantal Vandevoorde verover
de in 1985 de titel van provinci
aal kampioene bij de cadetten. 
Ook de zilveren toren viel de 
Molse schaakclub driemaal ten 
deel: in 1979 en ~982 in derde 
afdeling en in 19i84 in derde 
afdeling A en B. 

Jubileumjaar 
Om het jubileumjaar te vieren, 
werd er een feestkalender opge
steld waar natuurlij~ schaken op 
de eerste plaats koipt. 
Zo wordt op vrijdag 20 mei en 
vrijdag 27 mei de Bt ker van Mol 
voor jeugd en senioren betwist 
in het St. -Paulusin~tituut. Vrij
dag 10 juni is er eeq ontmoeting 
Mo(-Geel en op 17 juni Geel
Mol. 
Een eerste hoogtepunt komt op 
zaterdag 25 juni tijdens de bra
derij van Mol-Centrum. Dan zal 
er in de verkeersv1je Stations
straat een simultaan-tornooi 
plaatsvinden met Rlchard Meul
ders, viervoudig Belgisch kam
pioen. Dit tornooi vangt aan om 
14u. 's Avonds is er achter de 
taverne Den Haerd een Reuze 

Barbecue. 
Tegelijkertijd zal ook het reuze
schaakbord, vervaardigd door 
de leerlingen van de Molse 
BBO-school officieel ingehul
digd worden. Dit schaakbord 
heeft een 0ppervlakte van 30 
vierkante meter en de pions zijn 
een dertigtal centimeter hoog. 
Het verder jaarprogramma ver
meldt op vrijdag 9 september de 
start van het clubkampioen
schap, op zaterdag 17 september 
een startcursus voor schakers, 
tijdens het weekend van 30 sep
tember een stageweekend in de 
Ardennen te Tihange, op zon
dag 16 oktober het open jeugd
kampioenschap van Mol om op 

vrijdag 2 december het feestjaar 
te besluiten met een knalfeest. 

Praktisch 
Elke vrijdag is er in het Tech
nisch Instituut aan het Kruisven 
clubdag: om 19u voor de jeugd 
en om 20u voor de senioren. 
Inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij Roger Leysen, Zwa
nenhof 14 te Mol, Yvo Hooy
berghs, Boerentangsedreef 26 te 
Mol, Roger Van de Craen, 
Spoorwegstraat 19 te Mol, Paul 
Joosen, Anemoonstraat 12 te 
Mol en wat de jeugdafdeling 
betreft bij Jan Croonenborghs, 
Mgr. Cruysberghslaan 31 te 
3990 Meerhout. J.V.M. 

L~OOrsam-..mr · · 1 
"COMPAGNIE BELGE 
D' AFFRETEMENTS" 

"COBELFRET", 
naamloze vennootschap, 

te 2018 Antwerpen, 
Mechelsesteenweg 150 
H.R. Antwerpen 57478 

De aandeelhouders worden verzocht de 
gewone algemene vergadering bij te 
wonen, welke zal gehouden worden ten 
maa~~chappel ii_ke ~ete l op 25 m~i 1988; 

SOCIEDADE DOS VINHOS 
BARREIRO BELGIUM 
Naamloze Vennootschap 

Te Antwerpen 
HR Antwerpen 3016 

De jaarvergadering zal gehouden wor
den op 27 mei 1988 te 11 uur ten zetel, 
Korte Schipperskapelstraat 4-6 te Ant
werpen. 
Dagorde: 
1. Verslag van bestuurders en commls-
a ...... ia_..._",.. •• :,.. .... " 


