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.L. TEN GELE 1 DE 

Het is een feit! De Molse Schaakklub bestaat tien jaar. Het is dan ook 

met vreugde en oprechte fierheid dat ik, als huidige voorzitter van de 

k 1 ub, deze feestbrochure mag in 1 ei den. 

Vooreerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om hulde te brengen 

aan de heer Roger Van De Craen , als stichter van de k lub, en niet te 

vergeten Jan De Vuyst als stuwende kracht, tesamen met andere 

ijzersterke figuren van het eerste uur zoa 1 s de heer Wi Jlem Camb ier 

zaliger en de heer Robert Robeyns . 

Sinds de oprichting van de klub in februari 1 978 is er heel wat gebeurd. 

Eén van de meest indringende veranderingen die hebben plaatsgegrepen is 

wel de oprichting van een j eugdaf de 1 ing. 1 ni t iat i efnem ers en nog steeds 

geestdriftige animators zijn de bestuursleden Marc Vanhoof en Paul 

Joos en . Op dit mom ent is onze j eugdaf deling één van de grootste in de 

Kempen en zelfs van heel Vlaanderen. 

Voor wat de volwassenen betreft is een verschuiving merkbaar van de 

oorspronkelijke amateurklub naar een vereniging van mensen waar zowel 

de beginnende als de ervaren tornooi schaker zijn gading vindt. 

1 k ben erg tevreden met het bestaan van deze k lub. Het geeft mij de 

noodzakelijke ontspanning terw ij 1 anderen er nu juist een gezonde 

spanning vinden. 

Ik hou van deze klubavonden waarbij mensen van alle gezindheden zich 

verenigd weten rondom de vierenzestig velden van het schaakbord. 

1 k hoop ze nog lang mee te maken en ik ben ervan overtuigd dat dit nog 

decennia het geval zal zijn. 

De Voorzitter 
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~ Tl EN jaar schaken in Mol 
sentiment en aktualiteit 

Door te beweren dat het schaken pas tien jaar gel eden zijn intrede heeft 

gedaan te Mol zouden we zeker onrecht doen aan de mensen die een goed 

stuk van deze eeuw in a 11 erl ei drankgelegenheden hun tal enten hebben 

gedemonstreerd. Een van hen, Wi 11 em Cam bi er lag zelfs mee aan de basis 

van de succesvolle start van de Molse schaakklub in 1978. 

Het is echter zeer moeilijk te beoordelen waarom de start van een 

vereninging soms van een leien dakje loopt en soms niet of bijna niet van de 

-grond komt. Een ding staat echter vast, de start is zéér belangrijk. 

Een gemotiveerde voorbereiding, een ongebreideld dynamisme en een 

prof es si one l e bege leiding zijn echter hiervoor vaste waarborgen. 

Het spreekt vanzelf dat er uiteraard vol doende bel angste 11 i ng moet zijn. 

Om dit verder uit t~ bouwen is naast een kundige leiding ook het vi tal isme 

van de leden onontbeerlijk. Voor het verder bestaan van de k lub is er een 

bestuur nodig dat zijn oor te luisteren legt bij zijn leden zodat er geen 

gevaar bestaat dat de leiding een onafhankelijke koers zou gaan varen. 

Het langleven van een vereniging verzekeren is daarom één van de 

moeilijkste taken. Het is echter niet de bedoeling hier de lof te zingen van 

de huidige drjjvers maar meer om de pioniers uit het beginstadium op de 

voorgrond te brengen. 

Nam en citeren is steeds een gevaarlijke aangelegenheid . We zullen ons dan 

hier ook beperken tot de echte pioniers. Vooreerst zijn we Roger Van De 

Craen dankbaar voor het i ni t iat i ef een k lub te w i 11 en starten . Hij kreeg 

hiervoor de volle steun van de Molse Sportraad en van de toenmalige 

Schepen van Sport Carlo Van Elsen. 



Kontaktvergaderingen werden georganiseerd, schakers kwamen poolshoogte 

nemen en financiele steun werd verleend. Door de komst van Jan De Vuyst 

later dat jaar werd de klub verder gestruktureerd. Jan was oudgediende 

van de schaakklub" oude god " en kende het klappen van de zweep. Mede 

door zijn impuls kende de klubaktiviteit een forse groei. Na enkele zeer 

vruchtbare jaren werd Jan om professionele reden verplicht zich in Leuven 

te vestigen. Hierdoor onstond een leemte die niet onm i dde 11 ijk kon worden 

opgevuld. Het was op dat ogenblik dat bij een aantal leden de ogen 

opengingen voor het vele werk dat in deze belangrijke beginperiode was 

verzet. We blijven hem er eeuwig dankbaar voor. 

1 982 betekende na de forse groei de eerste beproeving. Twee van onze 

vaste klubgenoten werden ons ontstolen. Swa Verhuist overleed na een 

verkeersongeva 1, s 1 echts 32 jaar oud. 

Willem Cambier nam afscheid na een rijkelijk gevuld leven. Tot enkele 

weken voor zijn dood nam hij nog aktief deel aan het klubleven ondanks een 

pijnlijke ziekte. Niemand verstond zo de kunst om nieuwe leden aan te 

trekken en ze vertrouwd te maken met het fascinerende spel als Willem. 

Eind 1983 werd door Marc Vanhoof en Paul Joosen gestart met een 

j eugdaf del ing. Een j eugdkursus werd opgestart die 1 ater om de twee jaar 

werd herhaald. Uit deze eerste lichting hebben we vele nieuwe leden 

opgevist. We onthouden hiervan de namen van Jan Mast) Koen Hooyberghs) 

Bert Cuypers) Marco Chardon) Richard Lesser) Luc Nuyts) Tom Caeyers) Peter 

Verhoeven .Deze politiek legde ons zeker geen windeiereh. Na enkele jaren 

bracht dit de Mo 1 se Schaakk 1 ub om hoog niet a 11 een op het sportieve vlak 

maar ook het sociale vlak. 

Bovendien kreeg de Molse Schaakklub een zekere erkenning bij de officiële 

bands instanties; onze schaakk lub heeft name 1 ijk de grootste j eugdaf de 1 i ng 

van België. We mogen nu reeds rustig stellen dat onze jeugd van vijf jaar 

ge 1 eden ons vast kader vormt van nu. . 



Door sommigen werd echter hierbij de bezwaren geopperd dat het 

gemoedelijke van de beginjaren op de achtergrond raak te. Zo ontstonden er 

twee stromingen binnen de kring. Aan de ene kant de kompetitieve en aan de 

andere kant de rekreatieve. Nochtans werd en wordt er steeds getracht 

beide stromingen met elkaar te verenigen, hetgeen ons tot op heden erg 

goed gelukt is. 

Een vast klublokaal is voor iedere vereniging een "must". Hierdoor kan het 

o grote publiek dit 1 okaa l vereenzelvigen met deze vereniging. De Mol se 

Schaakk lub startte zijn loopbaan in de Sportha 1. Na enkele jaren vol deed 

deze oplossing echter niet meer bij de meeste leden. De voornaamste 

klachten bleken het lawaai en de meermaalse onbeschikbaarheid van de zaal 

te zijn. Dus werd er gezocht naar een oplossing die na een kort oponthoud in 

Het Tamboerke te Ginderbroek ons huidige schaaklokaal bleek te zijn. In de 

persoon van de Directeur de heer Vanhoudt vonden we daar iemand die het 

schaken een goed hart toedroeg en zich bereid verklaarde voor onbepaalde 

tijd onze klub onderdak te verlenen. Tot op de dag van vandaag zullen er 

weinig mensen zijn die zich dit beklagen, hoewel de overgang van het 

avondje uit naar het serieuzere schaaklokaal ook met enige nostalgie werd 

ervaren door vele van onze seniores. Hierbij denken we dan vooral aan de 
q 

vele uurtjes van vertier in de sporthal na het schaken, lees: grappen, 

gro 11 en, kaarten tot ·s morgens en flipperen. De grootste feestvarkens 

waren natuurlijk Swa & Swa, Roger & Roger, Jan & Jan, Juul, Bert, Eric. 

De goede sfeer is echter nooit weg geweest. Na een misschien wat 'saaiere' 

periode bracht de komst van een aantal nieuwe seniores een nieuw briesje 

over de klub zodat het er momenteel naar uit ziet dat we de sfeer van de 

oude dagen nog terug gaan beleven. Hieronder zal het sportieve echter niet 

lijden. Voor de toekomst ziet het er bijzonder goed uit met zeer talentrijke 

jeugdspelers en gemotiveerde seniores. Ook op het organisatorische vlak 

heeft de Molse Schaakklub nooit stil g~zeten. 



Met organisaties zoals de provinciale jeugdkampioenschappen, reeds drie 

keer, het E 1 f November - tornooi, de jaarlijkse Mol se Open 

jeugdkampioenschappen hebben wij bewezen zulks aan te kunnen. Onlangs 

werd zelfs nog de vraag gesteld of wij ons zouden w i 11 en kandidaat ste 11 en 

voor de organisatie van de Belgische jeugdkampioenschappen in 1990. Of 

dit mogelijk zal zijn hangt niet af van een bestuur, maar van de bereidheid 

van a 11 e k lub leden en de ouders van onze jeugdspelers om zich hier voor in 

o te zetten. 

Het verleden was goed, de toekomst wordt nog beter! ! 
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4. KLUBF 1 CHE 1988 

naam kr1ng Mol se Schaakk 1 ub 

stam nr. 162 

lokaal Technisch Instituut Sint Paulus 

Kruisven 2 

2400 MOL 

014/ 31 72 82 

klubdag(en) : vrijdag 

vrij dag 

1 8 uur jeugdschaak 

20 uur senioren 

bestuur : voorzitter 

: secretaris 

: tornooileider 

: penningmeester 

: public relations 

: jeugdleider 

: m ateri aal meester 

. -
correspondentieadressen 

1) VAN DE CRAEN ROGER 

LEYSEN ROGER 

Zwanenhof 14, 2400 MOL 

HOOYBERGHS YVO 

Boerentangsedreef 26, 2400MOL 

V ANHOOF MARC 

De Ruggen 1 0, 2400 MOL 

VAN DE CRAEN ROGER 

Spoorwegstraat 1 9, 2400 MOL 

JOOSEN PAUL 

Anemoonstraat 12, 2400 MOL 

CROONENBORGHS JAN 

Mgr. Cruysberghs laan 3 1, 

3990 MEERHOUT 

EVE GARRY 

Steenweg op Leopoldsburg 

2470 BALEN 

Spoorwegstraat 19, 2400 MOL tel. O 14/ 31 39 19 

2) V ANHOOF MARC 
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~ PALMARES 10 JAAR MOLSE SCHAAKKLUB 

KK KK KK BVM BVM 
A B c SR JEUGD 

De Pauw 

De Vuyst Bertels De Pauw 

De Vuyst Croonenborghs De Pauw 

De Pauw Van Ballaer 

Croonenborghs Vanhoof 
Van De Craen 

De Pauw Lesser Klein Lesser 
Klein 

Van Hoof Leysen Klein Cuypers 
Klein 

Croonenborghs Berckmans Klein Lambrechts 

Croonenborghs Robeyns Hooyberghs Van De Craen Wuytens 

Lambrechts Vanhoof Lambrechts 

OPEN JEUGDKRMPIOENSCHRPPEN MOL 

1983 < 1 SJAAR K. Vanlommel, > 1 SJAAR R. Lesser 
1 984 < 1 SJAAR J. Lesser, > 1 SJAAR J. Van Der Auwera 
1 985 < 1 SJAAR E. Van Beers, > 1 SJAAR G. Teirl inck 
1 986 < 1 5JAAR T. Maas, > 1 5JAAR P. Den Handt 
1 987 < 15JAAR D. Raeymaeckers, > 15JAAR E. Aerts 

TITELS 

KK KK 
JEUGD A JEUGD B 

Hooyberghs Willekens 

Cuypers 

Vandevoorde 

Vandecruys Raeym aeckers 

Raeymaeckers 

Tim Lambrechts Prov. kamp. kadetten 1985, VSF-kamp. kadetten 1987 
gedeelde 1 ·plaats Belgisch kampioenschap kadetten 1987. 

An Deckx Prov. kampioene junioren 1 984-1985 
Chantal Vandevoorde Prov. kampioene kadetten 1985 
Karen Hannes Prov. kampioene junioren 1986 

21 LUEREN TOREN 

1979 
1982 
1984 

1 ° PLAATS 
1° PLAATS 
1° PLAATS 

DERDE AFDEL 1 NG 
DERDE AF DEL 1 NG 
DERDE AFDEL 1 NG A en B 



~ KALENDER JUBILEUMJAAR 1988 

VRIJDAG 8 JANUARI VRIJDAG 25 MAART Zilveren Toren Tornooi 

.. 

VRIJDAG 20 MEI Beker van Mol Jeugd/Senioren (ronde 1,2,3) 

" • VRIJDAG 27 MEI Beker van Mol Jeugd/Senioren (ronde 4,5,6) 

VRIJDAG 10 JUNI Ontmoeting Mol - Geel 

VRIJDAG 17 JUNI Ontmoeting Geel - Mol 

ZATERDAG 25 JUNI Simultaan Richard MEULDERS 

4x Belgisch kampioen 

Te 14u tijdens de braderij te Mol-Centrum 

's avonds "REUZE BARBECUE" achter de taverne 

DENHAERD 
('.: 

• 
VRIJDAG 9SEPTEMBER Start klubkampioenschap 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER Startkursus voor schakers 

WEEKEND 30 SEPTEMBER Stageweekend Ardennen TIHANGE 

ZONDAG 160KTOBER Open Jeugdkampioenschap Mol 

VRIJDAG 2DECEMBER Knalfeest 10- jarig bestaan 


