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1. Algemene informatie
Nieuwjaarswensen

“Ik wens voor 2018 dat
jullie allen veel
schaakplezier beleven
in onze club”

Het doet me deugd om iedereen een Gelukkig Nieuwjaar te kunnen wensen met de blijde
boodschap dat alles crescendo gaat in onze club. Het groeiende ledenaantal, de beleving, de
prestaties, het succes van onze nevenactiviteiten, en de tomeloze inzet van iedereen die bij
onze vereniging betrokken is! Na een ongelooflijke stunt in het Zilveren Toren Toernooi om
e
e
twee jaar achter elkaar kampioen te spelen, eerst in 5 afdeling, dan in 4 , kunnen we nu een
e
e
ploeg in 3 afdeling laten deelnemen. Bovendien stellen we een tweede ploeg op in 5
afdeling. Eén van de pijlers van dit succes is volgens mij de vriendschap die heerst binnen onze
vereniging. In de Nationale Interclubs wil het niet zo goed lukken en blijven we plakken in de
e
5 afdeling: ondanks mooie resultaten geraakten we telkens niet verder dan de derde of
tweede plaats. Altijd was er wel een ploeg die nét iets beter was dan ons. Maar niet versaagd,
e
onze doorbraak naar 4 afdeling in de NIC zal écht wel eens lukken, daar geloof ik rotsvast in.
De infrastructuur in het dienstencentrum Ten Hove, gelegen in het centrum van Mol, is
rechtuit voortreffelijk te noemen, en de sfeer is elke speelavond opnieuw gemoedelijk. We
organiseren ook tal van club activiteiten, zowel voor leden als niet-leden, en hebben een
prachtige website https://molseschaakclub.be/, in elkaar gezet door onze IT specialist Benny.
Ik wens voor 2018 dat jullie allen veel schaakplezier beleven in onze club, dat ploeg MSC-1
e
zich mag handhaven in de 3 afdeling van de Zilveren Toren en dat MSC-2 een goed resultaat
kan neerzetten, en dat we meer leden kunnen verwelkomen.
Maar bovenal wens ik iedereen een gezond en vreugdevol 2018 toe !!
Paul Janssen
Voorzitter MSC

Goede voornemens in 2018
De meesten onder ons starten het nieuwe jaar steeds met goede voornemens om die dan na
een paar weken of maanden al te zien verwateren, ondanks alle goede bedoelingen. Laat er
echter geen twijfel over bestaan dat het voornemen van MSC hetzelfde blijft als in 2017,
namelijk: we want to make MSC great again. Velen weten het misschien niet, maar MSC was
in vroegere tijden een grote schaakclub met een belangrijke jeugdwerking, gekend doorheen
heel Vlaanderen. Sinds onze heropstart in 2015 zijn we goed op weg om opnieuw een grote
schaakclub te worden, alhoewel we nog veel werk voor de boeg hebben. Op deze moment
telt onze club 19 betalende leden, dat is al een mooi begin. Langs deze weg doe ik dan ook
een algemene warme oproep om er eens rustig over na te denken of je eventueel mee wil
helpen aan de organisatie van de club als bestuurslid. Indien er mensen zijn die zich willen
inzetten als schaaklesgever voor de jeugd, of iemand kennen die hiervoor in aanmerking zou
kunnen komen, laat het weten via info@molseschaakclub.be. Al wie nog geen clubkaartjes
heeft ontvangen om uit te delen aan kennissen of vrienden, laat het ook even weten.

Enkele interessante weetjes over de club
Enkele interessant weetjes: MSC bestaat momenteel uit 2 tieners, 3 twintigers, 3 dertigers, 3
veertigers, 3 vijftigers, 3 zestigers en 2 zeventigers. Onze gemiddelde leeftijd is ongeveer 44
jaar en we hebben tot nog toe geen enkele vrouw in onze rangen. Meer dan de helft van onze
leden woont in Mol, daarnaast zijn er leden uit Balen, Retie en Meerhout. Onze zoektocht
naar nieuwe schakers
staat echter nooit stil en we
hopen binnenkort
onze eerste vrouwelijke
leden te mogen
verwelkomen.

“breng mij per email
op de hoogte van
activiteiten”

“schaaklesgevers voor
de jeugd gezocht alsook
vrouwelijke clubleden”

Wij zijn actief op
Instagram en YouTube.
geregistreerd op de
profiel heeft. Ieder
berichten plaatsen,
op de schaakforums,
Verder hebben we
een Whatsapp groep om snelle berichtjes op te communiceren.

Facebook, Twitter,
De meeste leden zijn
website waar elk een eigen
geregistreerd gebruiker kan
analyses bekijken, actief zijn
suggesties plaatsen, enz...
een Messenger groep en

Wil je echt geen enkele activiteit missen: laat je dan via email op de hoogte
brengen! Registreer je op de website en meld je aan. Ga naar menu 'My account - Mijn
profiel' en druk op de knop bewerken. Vink "Breng mij per email op de hoogte van activiteiten"
aan en klik op de knop bewaren. Je wordt dan van elke activiteit de dag voordien rond 12u via
email verwittigd. Bedoeling is dat we op korte termijn de informatie die wordt verkregen via
de automatische mailing gaan vergroten. Zo zal je in de toekomst niet alleen de activiteit van
de volgende dag te zien krijgen, maar ook van de komende weken. Daarnaast zullen er klikklare weblinks naar de meest recentste artikels op de website voorhanden zijn, naar de
tussenstand van o.a. het clubkampioenschap, naar de correspondentieschaak, naar de
schaakforums, enz…
Daarom zouden we iedereen willen vragen om in het individuele webprofiel zoals hierboven
omschreven de optie “Breng mij per email op de hoogte van activiteiten” aan te vinken.
Indien u graag een schaakevenement wil volgen via Facebook Live, dan raad ik aan om vriend
te worden van het FB profiel Lesley SchakervanMol Mertens. U kan zich ook abonneren op ons
YouTube Kanaal of bvb lid worden van de MSC Facebook pagina.
Wisten jullie dat je heel makkelijk een persoonlijke profielfoto kan toevoegen aan je
webprofiel op onze website? Dit doe je als volgt, na te zijn ingelogd: klik op ‘Mijn account’ ,
klik op ‘bewerken’, onder ‘Afbeelding’ kan je dan een foto toevoegen. Uiteraard hoeft dit geen
foto te zijn van jezelf, dit kan bvb ook een afbeelding zijn waarmee u zich wil vereenzelvigen.

“nieuw alternatief open
toernooi vanaf
12/01/2018”

Speciale boodschap voor de niet-leden, maar ook voor
de leden
Vanaf vrijdag 12/01/2018 starten we met een nieuw Rapid-concept. Op onze website vindt u
hier alles over terug op https://www.molseschaakclub.be/toernooi/alternatief-open-toernooirapid-2018. Niet-leden betalen 2 euro inleg per avond, iedereen is uiteraard welkom om deel
te nemen.

2. Gedeelte voor de leden

Enkele toelichtingen bij onze activiteiten
“vrij schaken ook
mogelijk in Ten Hove op
bepaalde zondagen
vanaf 14u”

Eerst en vooral wil ik iedereen alvast bedanken om steeds redelijk stipt te komen opdagen. Bij
het organiseren van onze activiteiten is dit dan ook essentieel om alles in goede banen te
kunnen leiden. Op onze website www.molseschaakclub.be/activiteiten vind je steeds de juiste
gegevens of je kan deze per e-mail aankrijgen indien je bent geabonneerd op de automatische
mailings, zoals eerder vermeld.
Graag benadruk ik dat er steeds op vrijdagavond, dus ook tijdens de officiële
Clubkampioenschap of Zilveren Toren wedstrijden, vrij geschaakt kan worden. Om de spelers
niet te storen, vragen we wel om dan te schaken in het andere lokaal. Velen weten dit
misschien niet, maar op de zondagen (steeds vanaf 14u00) wanneer we de Interclubs in Ten
Hove afwerken - ik verwijs naar onze kalender - kan er uiteraard ook steeds vrij geschaakt
worden in het aparte lokaal. Aangezien de kantine van het rusthuis dan geopend is en er dus
personeel achter de toog staat, dient u dan geen drankkaart te vragen aan Paul. Weet ook dat
je steeds gebruik kan maken van de drankautomaat. Daarvoor is evenmin een drankkaart
vereist. Mogen we nog wel even vragen om op het eind van de avond bij het betalen steeds
de drankkaart te laten aftekenen door Paul of door het vervangend bestuurslid om
misverstanden te vermijden.

ELO-punten, wat zijn het en waarvoor dienen ze?
Wikipedia zegt:

“ervaring is de sleutel
tot alle succes”

… een Elo-rating is een getalsmatige aanduiding van de sterkte van een speler. Het wordt het
meest gebruikt in schaken, dammen en go, maar kan in principe gebruikt worden bij elke sport
waarbij spelers 1 tegen 1 spelen. Het wiskundige systeem is gebaseerd op de methode van
Pairwise comparison en praktisch uitgewerkt door de Amerikaanse natuurkundige en schaker
Árpád Élő … Elo-ratings kunnen lopen van ongeveer 1000 tot bijna 2900 …
Bij MSC beschikken 9 leden over ELO-punten, de overige 10 leden hebben vooralsnog geen 10
officiële partijen afgewerkt en hebben dus nog geen ELO-rating. Van de mensen met ELO-

punten hebben er 2 in de 1800, 2 in de 1700, 1 in de 1400, 3 in de 1300 en 1 in de 1000. De
gemiddelde ELO-punten van de 9 leden zijn 1528. Het gemiddeld aantal officiële partijen is
208, het totaal aantal officiële partijen is 1877. De persoon met het meeste aantal officiële
partijen zit aan 663 en die met het minst aan 18.
Voor de meesten onder ons is het bij schaken niet anders dan bij de meeste andere
menselijke activiteiten, namelijk, door het meer te doen word je er beter in. Ervaring is dan
ook de sleutel tot alle succes.
Even een totaaloverzicht van alle leden:
Club Stamnr
Naam
Geb. datum
162
21415
Nuyens, John
02/05/1978
135
47848
Croonenborghs, Jan 30/08/1953
401
32301
Janssen, Paul
09/10/1959
162
55905
Van Decraen, Roger 23/01/1953
162
27324
Hooyberghs, Benny
25/09/1964
162
94510
Leysen, Roger
11/12/1943
162
14973
Mertens, Lesley
19/05/1977
713
14197
Maas, Willem
06/12/1954
162
15464
Desmet, Jonas
06/07/1980
162
18045
Belmans, Theo
13/05/1945
162
15603
Davletbaev, Elabek
28/08/1984
162
16281
Cuypers, Jos
26/11/1960
162
17732
Appels, Arnd
18/02/1977
162
17784
Van Baelen, Jan
07/07/1967
162
18888
Wouters, Tim
25/04/2003
162
18879
Van Peer, Jarne
22/09/2004
162
18041
Van Dyck, Bram
15/12/1995
162
18053
Bierens, Dries
30/05/1996
162
18075
Verbruggen, Jesse
14/10/1996
(zie ook https://www.molseschaakclub.be/club/elolijst)

Elo
1864
1801
1738
1699
1472
1397
1389
1317
1079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elo #
+21
+12
+14
-6
-7
-57
+99
-67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Partijen
296
663
262
298
187
50
36
67
18
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0

Basiskennis: de waarde van de schaakstukken
Om aan te geven hoe sterk de respectieve schaakstukken zijn, wordt de waarde uitgedrukt in
punten of in pionnen, want één pion is één punt waard.





Een paard is drie pionnen waard
Een loper is ook drie pionnen waard
Een toren is vijf pionnen waard
Een dame is negen pionnen waard

De koning is oneindig veel pionnen waard aangezien je de partij verliest als je de koning
kwijtraakt.
Uiteraard zijn er uitzonderingen op bovenstaande regel. In bepaalde situaties kan een paard
immers veel meer waard zijn dan een dame, bvb als je met het paard mat kan zetten.
Ontwikkeling speelt ook een rol, als een toren in een hoek staat opgesloten, dan is hij minder
waard dan een paard dat goed ontwikkeld is. Vandaar het belang van ontwikkeling.

Tussenstanden (zie ook op de website)
Clubkampioenschap 2017-2018
Rangschikking na ronde 4
Score
1 Nuyens, John
4
1 Janssen, Paul
4
2 Mertens, Lesley (1 partij minder gespeeld) 2,5
2 Leysen, Roger
2,5
2 Maas, Willem
2,5
3 Appels, Arnd (1 partij minder gespeeld)
1
3 Davletbaev, Elabek (1 partij minder gespeeld)1
4 Desmet, Jonas
0,5
5 Hooyberghs, Benny
0
5 Van Baelen, Jan (1 partij minder gespeeld) 0
De clubkampioen zal op 29/06/2018 een simultaan spelen tegen de aanwezige leden !

Interclub 2017-2018

Zilveren Toren kampioenschap
In het Zilveren Toren kampioenschap van dit seizoen zullen we voor het eerst met twee
ploegen aantreden: MOL 1 en MOL 2. De eerste ronde zal plaats vinden op 19/01/2018. Mol 1
de
de
zal, na twee jaar op rij te zijn gepromoveerd, kunnen spelen in 3 divisie. Mol 2 start in 5
divisie.

Een greep van de mogelijkheden op de website
Indien u een schaak- of clubgerelateerde suggestie of idee heeft, dan kan u deze na te zijn
ingelogd op de volgende manier laten weten via de ideeënbus: Mijn account / inhoud
toevoegen / Suggestie.
U kan aan correspondentieschaak doen via Toernooien / Correspondentieschaak en de rest
spreekt voor zich.
Op de forums kan u zaken posten indien gewenst. Een greep van enkele bestaande forums:
Algemeen: Schaakliteratuur, Schaakopeningen, Schaakfilms
Leden Molse Schaakclub: Aliassen voor online schaakplatforms, Algemene vergadering, Keertje
gezellig quizzen met de schakers, Workshop bepaald onderwerp,…
In het forum “Aliassen voor online schaakplatforms“ kan u bijvoorbeeld de usernames
terugvinden op online schaakplatforms van bekende schakers uit de buurt. U kan hier uw
eigen username(s) uiteraard ook aan toevoegen. Hiermee zou het dan mogelijk moeten zijn
om op de respectieve online schaakplatforms ten alle tijden met elkaar te kunnen schaken.
Leuk is dat u via Chess with friends vrienden via Facebook kan uitnodigen om een partijtje te
spelen.
Met de chatfunctie kan u chatten met iedereen die op die moment is ingelogd op de website.
Via kalender/activiteiten kan u alle komende activiteiten chronologisch bekijken.
Via https://www.molseschaakclub.be/artikel/trainings-platvorm kunnen de licht gevorderde
schakers gebruik maken van een trainingsplatform, met als doelpubliek schakers tussen 800
en 1200 ELO. Er zijn 600 oefeningen beschikbaar en tal van korte schaaklessen.

Deelname TISP-Quiz
Op vrijdag 9 februari zullen wij zoals vorig jaar weer deelnemen aan de TISP quiz. Graag
vragen we de leden of schaaksympathisanten die een polo van MSC hebben aangekocht of
eventueel nog zullen kopen, om aan te geven of u al dan niet zal deelnemen. Het zou des te
fijner zijn mochten we met twee quizploegen kunnen aantreden om een interne competitie te
hebben. Er mogen maximum 5 personen per ploeg deelnemen.

3. Gedeelte voor de niet-leden

Waarom schaken populairder zou moeten zijn dan
voetbal
“door te schaken blijft je brein
scherp en vermindert de kans op
dementie of Alzheimer”

Ik vermoed dat de meeste mensen die nog nooit geschaakt hebben, schaken maar een saaie
bedoening vinden of het gewoonweg te moeilijk achten. Het stereotype beeld van oude
mannen met brillen overheerst dan ook bij het overgrote deel. Wat de meeste mensen
echter niet weten is dat het schaakspel enorm veel voordelen biedt op allerlei vlakken zowel
voor jong als oud. Graag zouden we dan ook dit verkeerde beeld willen doorprikken, de
vooroordelen doen verdwijnen en de deur openstellen voor iedereen. Hieronder een
bloemlezing van de vele voordelen die het spel der koningen biedt.
Door te schaken:
blijft je brein scherp en vermindert de kans op dementie of Alzheimer.
creëer je een gezonde sportieve competitiegeest.
behaal je betere resultaten op school.
train je je geheugen.
leer je om respect te hebben voor je tegenstrever.
leer je om na te denken.
leer je strategieën te ontwikkelen.
leer je om een eervol verliezer te zijn.
leer je om te gaan met verlies.
leer je uit je fouten.
leer je om logisch te denken.
leer je problemen op te lossen.
leer je rekenen.
leer je ruimtelijk inzicht te hebben.
leer je om je te concentreren.
leer je om te anticiperen.
leer je je in te leven in wat de andere denkt of wilt.
...
Met andere woorden, chess is life ! Je leert het pas appreciëren door het herhaaldelijk te
doen zoals bij het drinken van een goede wijn of biertje. Schaken is eigenlijk een beetje te

vergelijken met het leven. In het dagelijkse leven of op de werkvloer moet je ook goed
nadenken vooraleer je belangrijke beslissingen neemt, je moet anticiperen op allerlei
menselijke gedragingen, zaken onthouden, respect hebben voor je medemens, problemen
oplossen, leren uit je fouten, enz…
Overigens, de humanist Thomas More vermeldde spelletjes gelijkaardig aan schaken in zijn
boek “Utopia” uit 1516 als tijdverdrijf voor de inwoners van zijn ideale wereld. Utopia was
een ingebeeld eiland met de in zijn ogen ideale samenleving. Hier een extract van de passage
uit het befaamde boek waaraan we de woorden utopie en utopisch ontlenen:
After supper they spend an hour in some diversion, in summer in their gardens, and in winter in
the halls where they eat, where they entertain each other either with music or discourse. They
do not so much as know dice, or any such foolish and mischievous games. They have, however,
two sorts of games not unlike our chess; the one is between several numbers, in which one
number, as it were, consumes another; the other resembles a battle between the virtues and
the vices, in which
the enmity in the vices
among themselves,
and their agreement against
virtue, is not
unpleasantly represented;
together with the
special opposition between
the particular virtues
and vices; as also the
methods by which
vice either openly assaults
or secretly
undermines virtue; and
virtue, on the other
hand, resists it. But the time
appointed for labour
is to be narrowly examined,
otherwise you may
imagine that since there are
only six hours
appointed for work, they
may fall under a
scarcity of necessary
provisions…

Online schaken
Veel mensen hebben misschien schrik om een eerste stap naar de schaakclub te zetten, de
zogenaamde drempelvrees. Om die reden doen wij er alles aan om voor een
laagdrempeligheid te zorgen. Mensen die liever in eerste instantie online schaken, kunnen
hiervoor terecht op onze website. Na registratie kan je deelnemen aan de
correspondentieschaak. We hebben ook een forum opgericht op de website met daarop een
vermelding van de profielnamen van o.a. de leden op allerhande online schaakplatforms zoals
Chess with friends, Chess.com, Lichess,… Na een paar keer online gespeeld te hebben is de
stap naar de club misschien een beetje makkelijker. Mensen die geïnteresseerd zijn in
schaken, maar er nog helemaal niets van kennen, kunnen uiteraard ook gewoon bij ons
terecht tijdens een clubavond op vrijdag. Wij verwelkomen iedereen om 20u00 in Ten Hove,
lokaal 3.

Après-chess in café het Wassalon (Corbiestraat)
Regelmatig wordt er na de clubavond op vrijdag ook nog in café 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. Indien u graag wil weten op
welk tijdstip precies de schakers op vrijdag naar het Wassalon vertrekken, dan raad ik aan om

u lid te laten maken
van onze Messenger groep. Zodra
we het clublokaal verlaten, zetten we dit immers op Messenger. 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 info@molseschaakclub.be of kom gewoon
een keertje langs in het clublokaal.

Jeugdschaak

Kinderen met interesse in schaken zijn meer dan welkom in de club voor een woordje uitleg of
om simpelweg te schaken. Schaaklessen worden op deze moment echter nog niet gegeven
wegens een gebrek aan lesgevers. Verschillende leeftijden en niveaus vereisen immers meer
dan één lesgever. Als we aan iets beginnen, willen we dat goed doen. Zodra wij over de
mogelijkheid beschikken om schaaklessen in de optimale omstandigheden te geven, zullen wij
dit via de verschillende kanalen laten weten.

Tot binnenkort !

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

