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Het bestuur als motor De weg naar MSC, clubnummer 162
van MSC

Heeft u de weg al gevonden naar de Molse Schaakclub?
Sinds haar heropstart in 2015 heeft de Molse Schaakclub al vele waters doorkruist, sommige
bemanningsleden zijn daarbij overboord gegaan, sommigen zijn blijven meevaren, nieuwe
mensen zijn mee aan boord gekomen. MSC werd trouwens reeds in februari 1978 gesticht
met clubnummer 162. Momenteel telt MSC 16 leden en het aantal blijft gestaag groeien.
Grootste bijdragen hieraan zijn niet alleen onze prachtige website molseschaakclub.be,
opgebouwd en onderhouden door Benny Hooyberghs, de grandioze webmaster van MSC,
maar ook de onophoudelijke zoektocht naar nieuwe schakers via alle mogelijke kanalen zoals
Facebook, Messenger, Twitter en sinds kort ook Instagram.
Het clubbestuur werd tot de aanvang van dit seizoen op fantastische wijze geleid door
voorzitter John Nuyens. Het is mede zijn verdienste dat we nu staan waar we staan. Sinds John
besliste om uit het bestuur te stappen om zich enkel nog op het schaken toe te leggen, wordt
de club op dezelfde onnavolgbare manier geleid door huidig voorzitter Paul Janssen. De
financiën worden beheerd door penningmeester Roger Van Decraen - hij is trouwens de
stichter van MSC in 1978 - en nieuwe leden worden gezocht door clubpromotor Lesley
Mertens.

Verhuis naar andere
locatie

In de beginjaren heeft de club zich onder andere gehuisvest in het Miloheem en het TISP.
Vanaf de heropstart in 2015 was het clublokaal in eerste instantie gevestigd in het
Corbiehotel, daarna in café ’t Leeuwke en momenteel in Dienstencentrum Ten Hove waar we
van alle ruimte, voorzieningen en rust kunnen genieten die een zichzelf respecterende
schaakclub nodig heeft. Op molseschaakclub.be/club/over-ons vindt u overigens een mooi
overzicht van alle zaken die u dient te weten indien u interesse heeft in onze club.

Wat houdt een schaakseizoen bij MSC in?
Activiteiten voor leden
Voor de leden is er een uitgebreid overzicht van alle activiteiten voorzien in deze FAQ.
Voor alle duidelijkheid, geen enkel lid is verplicht om deel te nemen aan eender welke
activiteit. Op de activiteitenkalender van de website ziet u alle exacte datums in
chronologische volgorde. Hieronder ziet u een thematisch overzicht:
-

Clubkampioenschap (september - juni)
Interclub kampioenschap (september - juni)
Zilveren Toren kampioenschap (januari - maart)
Blitztornooien (op verschillende tijdstippen)
Workshops rond bepaald schaakthema (nog te bepalen)
Fisher Random Chess tornooi (nog te bepalen)
Andere schaakvariant speelavonden (nog te bepalen)

Activiteiten voor niet-leden

Je wil per mail
verwittigd worden om
niets te hoeven missen?

Niet-leden kunnen een paar keer op vrijdag de sfeer komen opsnuiven of gewoon komen
schaken. Dit kan op de vrije clubavonden, maar ook op andere vrijdagen is dit mogelijk. Op
competitiedagen kunnen de niet-leden dan ook in een apart lokaal schaken zonder de
competitie te hoeven verstoren. Mits een kleine bijdrage kan er eveneens deelgenomen
worden aan de Sinterklaas Blitz op 8 december en aan de Simultaan gegeven door de
clubkampioen op 29 juni 2018.

MSC promoveert twee
jaar na elkaar in
Zilveren Toren

Tot eind oktober kan er nog ingeschreven worden op
het Zilveren Toren Kampioenschap
De Molse Schaakclub is de voorbije twee seizoenen telkens gepromoveerd naar een hogere
reeks van de Zilveren Toren en zal dit jaar haar uiterste best doen om haar stek in derde
afdeling te handhaven. Dit jaar koesteren we tegelijkertijd de ambitie om met een tweede
ploeg deel te gaan nemen in vijfde afdeling. Mensen die graag willen deelnemen kunnen zich
nog inschrijven tot eind deze maand (oktober). Wees er dus snel bij als u interesse hierin heeft.
Er worden steeds met vier leden van de MSC in teamverband, ofwel in het thuislokaal ofwel
op verplaatsing, vier partijen afgewerkt. Het teamresultaat geeft de doorslag net zoals dit het
geval is bij de interclubs. De individuele partijen tellen uiteraard op individuele basis mee voor
uw persoonlijke ELO rating.

Regelmatig wordt er na de clubavond op vrijdag ook
nog in het Wassalon in de Corbiestraat geschaakt tot in
de late uurtjes.
Komt u dus gerust ook eens langs het Wassalon op vrijdagavond om kennis te maken of om
een potje te schaken. Verder wil ik u niet onthouden dat er op regelmatige basis nieuwe
artikels op de website worden geplaatst. U kan trouwens ook aan correspondentieschaak
doen op de website of deelnemen aan een debat in een forum over een of ander schaaktopic.
U dient zich gewoon even te registreren op de website en dan kan er zelfs gechat worden met
de leden van de club die op die moment online zijn. Ten slotte wil ik de lezer vragen om eens
rond te vragen bij familie en vrienden of er potentiële schakers tussen zitten. Laat het gerust
weten aan ons door te mailen naar bestuur@molseschaakclub.be of kom gewoon een keertje
langs in het clublokaal. Onze sympathieke voorzitter wacht u vol geduld op.

Uitschrijven op deze nieuwsbrief doet u via de uitschrijflink in de mail,
indien u dat wenst.

