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Beste schaakliefhebbers, 

Wanneer zullen we opnieuw kunnen genieten van een normaal 
en ongedwongen potje schaken? Ons geduld wordt op de proef 
gesteld. Ook het sociale contact binnen de club wordt gemist. 
En toch is het begrijpelijk dat meerderen aangeven dat ze liever 
nog wachten tot betere tijden. En toch willen anderen graag 
straks naar de club komen en plaatsnemen aan het schaakbord.  

We respecteren iedereen zijn mening. Daarom willen we ook 
via een korte bevraging op de website nog beter kunnen 
inschatten wat er leeft bij onze leden. Meer uitleg op blz. 5. 

In elk geval doen we een aanbod voor heropstart met de nodige 
maatregelen en onder voorbehoud, voor de schakers die het al 
zien zitten om naar de club te komen. Zo wordt het 
clubkampioenschap van Eeklo opgestart en is er een 
najaarstornooi van Evergem-Kaprijke. Info vind je op blz. 3. 

Ook proberen we de jeugdwerking voorzichtig georganiseerd 
te krijgen. We zetten de centrale werking op zondag in Sleidinge 
ook open voor jeugdschakers uit Eeklo en Assenede. Daarnaast 
start ook de jeugd van afdeling Evergem. We vragen wel 
uitdrukkelijk om het ‘inschrijfformulier jeugd’ online in te 
vullen tegen 5 september. O ja, we zoeken ook nog lesgevers… 

Als club doen we ons best om in deze situatie de communicatie  
goed te verzorgen, met steeds recente info op onze website.  
Ook info en toelichting op de algemene vergadering (do. 10/9). 

Voor online-schakers is er startblitz op 04/09 (jeugd op 05/09).  

Hartelijke groeten,          Namens het MSV-bestuur, Kurt Engels 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

  

INHOUD NIEUWSBRIEF: 

- Voorwoord 

- Komende activiteiten  

- Afdelingswerking 

- Jeugdwerking 

- Lidmaatschap 

- Bevraging, Alg.Verg., IC… 

- Belgisch Kampioenschap 

- Zomertornooi online 

- MSV-zoektochten 

 

 

blz. 1 

blz. 2 

blz. 3 

blz. 3 

blz. 4 

blz. 5 

blz. 5 

blz. 6 

blz. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE SCHAKEL NR. 26:  30/08/2020 

Meetjeslandse Schaakvereniging            www.msvschaakt.info           meetjeslandsesv@gmail.com 

 

DANK om de 

bevraging over 

de heropstart 

in te vullen op 

onze website. 

Info op blz. 5.  

 

 
 

  Zoek beste 

  zet voor wit. 

http://www.msvschaakt.info/
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Nog tot 13 september, elke dag mogelijk (dus ook nog 2 weekends):  

3 ZOEKTOCHTEN, in de regio van onze afdelingen 

Leuk en ontspannend als corona-alternatief, met gezin of bubbel of alleen! 

 FIETSZOEKTOCHT EVERGEM (27 km) 

 WANDELZOEKTOCHT ASSENEDE (4 km) 

 FIETSZOEKTOCH EEKLO-KAPRIJKE (24 km) 

FORMULIEREN aan te kopen in startcafé  

of online te bestellen op www.msvschaakt.info/zoektochten.  

 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER  STARTBLITZ                                                                                 op chess.com    

- 20.15-21.15 uur:  BLITZ A,  5 partijtjes van 3' pppp en 3” per zet  

- 21.15-21.30 uur:  PAUZE    (wie wil meedoen aan blitz B, kan hiervoor tijdens pauze aanmelden)  

- 21.30-22.30 uur:  BLITZ B,  5 partijtjes van 3' pppp en 3” per zet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ZATERDAG 5 SEPTEMBER, 14.00-15.10 uur  JEUGDBLITZ    
7 partijtjes met 5’ op de klok, in gezamenlijke reeks (maar afzonderlijk podium voor -12 en -20).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Als overgang naar het nieuwe seizoen, nog 2 x een online-BLITZ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMENDE ACTIVITEITEN                                                                     www.msvschaakt.info/kalender 

Al 330 deelnemers! 

Per zoektocht slechts € 2 deelname 

Meer info vanaf blz. 7. 

Vrijdag 4 september 
20.15 uur en 21.30 uur: STARTBLITZ online op chess.com 

 zie info in blauwe balkje hierboven 

Zaterdag 5 september 
14.00-15.10 uur: JEUGDBLITZ online op chess.com 

 zie info in rode balkje hierboven 

Donderdag 10 septem. 20.00-21.00 uur: ALGEMENE VERGADERING online                 info op blz. 5 

Vrijdag 11 september 20.00 uur: Startavond afdeling EEKLO (De Leke) 

Zondag 13 september 

10.00-12.00 uur: OPSTART ‘zondagse jeugd’ in SLEIDINGE  
 groep lager (-12 jaar) 

Voor alle MSV-jeugd (dus ook uit Evergem, Eeklo, Assenede)  
en van SK Artevelde.     VBS De Bijenkorf (ingang oprit naast Schoolstraat 7). 

Vrijdag 18 september 
18.30-19.45 uur: OPSTART jeugdwerking afdeling EVERGEM,  

 groep lager (-12 jaar)  

Vrijdag 18 september 20.00 uur: Clubkampioenschap Eeklo, ronde 1 (De Leke) 

Zondag 20 september 

10.00-12.00 uur: OPSTART ‘zondagse jeugd’ in SLEIDINGE  
 groep middelbaar (+12 jaar) 

Voor alle MSV-jeugd (dus ook uit Evergem, Eeklo, Assenede)  
en van SK Artevelde.     VBS De Bijenkorf (ingang oprit naast Schoolstraat 7). 

Vrijdag 25 september 
18.30-19.45 uur: OPSTART jeugdwerking afdeling EVERGEM,  

 groep middelbaar (-12 jaar)  

Vrijdag 25 september 
20.15-23.00 uur: Najaarstornooi Evergem-Kaprijke, ronde 1  

 in EVERGEM (Parochiaal ontmoetingscentrum, Bibliotheekstraat 1) 
 

 

 

 

http://www.msvschaakt.info/zoektochten
http://www.msvschaakt.info/
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AFDELINGSWERKING, HEROPSTART                                                                 

CLUBKAMPIOENSCHAP EEKLO:   
 
10 rondes, over hele seizoen. In ’De Leke’. 
( Hoogstens 20 borden) 

Aanvang: 20.00 uur, 1 partij per avond,  
tempo: 1 uur 30’ en 10” / zet. 

Klassement volgens Keizerssysteem (afw. = 1/3). 
 

- R1: vrijdag 18 september  

- R2: vrijdag 2 oktober  

- R3: vrijdag 16 oktober  

- R4: vrijdag 30 oktober 

- R5: vrijdag 13 november  

- R6: vrijdag 27 november  

- R7: vrijdag 11 december      
  

NAJAARSTORNOOI EVERGEM-KAPRIJKE:  
 
6 rondes, tot december 2020  
( Beperkt tot 8 borden)  

afwisselend in Evergem en Kaprijke. 

Aanvang: 20.15 uur, 1 partij per avond,  
tempo: 1 uur 15’ en 10” / zet. 

Klassement volgens Keizerssysteem (afw. = 1/3). 
 
- R1: vrijdag 25 september (Evergem, POC) 

- R2: vrijdag 9 oktober (Kaprijke, Stadhuis) 

- R3: vrijdag 23 oktober (Evergem, POC) 

- R4: vrijdag 6 november (Kaprijke, Stadhuis) 

- R5: vrijdag 20 november (Evergem, POC) 

- R6: vrijdag 4 december (Kaprijke, Stadhuis)     

Minimum MAATREGELEN op beide tornooien 
 

- wie ziek is of symptomen vertoont of in quarantaine is, mag niet komen schaken 

   - aanmelden rechtstreeks bij afdeling of vooraf via online-formulier op website 

- tafels ver genoeg uit elkaar (dus beperkt aantal borden) 

- borden en stukken klaargezet door personen met handschoenen aan 

- handen ontsmetten, geen handen geven 

- mondmasker aan, ook tijdens partij (in Eeklo ook alternatief van gezichtsscherm) 

- afstand houden voor/na partij 

- drankbediening aan tafel 

- niet aan toog (eventueel gespreide stoelen en tafels aan bar, voor na partij) 

Afdeling Den Eik zal niet heropstarten voor eind 2020. 
Wie het wenst kan gerust aansluiten bij één van bovenstaande tornooien (open voor iedereen). 

Als alternatief is er het ‘Open Ertvelds Kampioenschap’. Info op:  http://www.sk-artevelde.be/. 
 

JEUGDWERKING, HEROPSTART                                                                 

1) JEUGDWERKING SLEIDINGE  (startmoment in 2 groepen) 

 op zondag, 10.00-12.00 uur, in VBS De Bijenkorf Sleidinge  

- groep - 12 jaar (lager): zondag 13 september 
- groep + 12 jaar (middelbaar): zondag 20 september 
 
2) JEUGDWERKING EVERGEM  (startmoment in 2 groepen) 

 op vrijdag, 18.30-19.45 uur, Parochiezaal, Bibliotheekstr.1 

- groep - 12 jaar (lager): vrijdag 18 september 
- groep + 12 jaar (middelbaar): vrijdag 25 september 
 

Lesgevers met mondmasker (ook ouders bij heen/weer). 

We vragen uitdrukkelijk om vooraf te 
laten weten wie de lessen zal volgen. 

Online-formulier invullen tegen 5 sept. 

www.msvschaakt.info/heropstart-jeugd 

De jeugdspelers van Eeklo / Assenede 
zijn meer dan welkom in Sleidinge  

(of zelfs in Evergem als dat beter is). 
Met een groepje en carpooling, 

moet dit zeker mogelijk zijn. 
 

http://www.sk-artevelde.be/
http://www.msvschaakt.info/heropstart-jeugd
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LIDGELD 2020-2021                                                                                       

 GEZOCHT: KANDIDAAT BESTUURSLEDEN EN LESGEVERS JEUGD                                                                                     

WWW.TROOPER.BE/MSV                                                                                       

Als je in deze tijden wat meer online zou shoppen, 

zoek dan via  www.trooper.be/msv  jouw 

gewenste webshop. Dan ontvangt MSV een 

procentje, zonder dat het jou zelf iets kost. Meer 

uitleg op: www.msvschaakt.info/trooper. Dank! 

LIDGELD: geen bijdrage voor MSV 

Omdat we vorig seizoen niet konden afwerken en 2020-2021 als een overgangsseizoen beschouwen, 

beliste het MSV-bestuur om minstens tot eind december geen lidmaatschapsbijdrage te vragen voor de 

activiteiten binnen MSV en zijn afdelingen.  

Let wel, hierdoor is er ook geen aansluiting bij de KBSB. Wie toch lid wenst te blijven bij de Belgische 

Schaakbond, betaalt de KBSB-bijdrage van 23 euro (of 20 euro voor -20 jaar). 

Betaling via de centrale MSV-rekening:  BE32 4479 6527 4102, met vermelding van ‘KBSB 20-21 + naam’. 

Dat MSV geen bijdrage vraagt, kan ook slechts door andere inkomsten zoals via www.trooper.be/msv. 

    

BESTUURSLEDEN GEZOCHT: 
Om onze werking te kunnen blijven verder zetten en 
optimaliseren, zoeken we MSV-leden die willen 
aansluiten bij het overkoepelende bestuur, als gewoon 
bestuurslid of om een of andere functie op zich te 
nemen. O.a. functie van tornooileider komt vacant…  
 

 
    

Na volgende storting van trooper (oktober),  

verloten we weer een fles cava onder de MSV-

troopers  die al € 5 opbrachten voor de clubkas.     

gaan schaken. We kunnen 
alleen maar begrip opbrengen, 
maar we zullen Chris missen. 
Hij is en blijft een echt MSV-
gezicht. We zijn dankbaar voor 
zovele jaren inzet. We wensen 
hem, samen met Ann, het 
beste en veel schaakplezier, 
ook in Wetteren. Misschien 
ontmoeten we jullie nog wel 
eens aan het schaakbord…   

Foto (Den Eik, 1982):  
Chris staat vooraan, 3de van links 

JEUGDLESGEVERS GEZOCHT: 
We zoeken nog lesgevers bij de jeugd, voor onze centrale werking op zondagvoormiddag in Sleidinge. 
Enerzijds zoeken we enkele sterkere schakers die bv. maandelijks een gastles willen geven  
aan een klein groepje van onze oudere en betere jeugdspelers. 
Anderzijds ook lesgevers gezocht voor beginnertjes van ‘stap 1’ en ‘stap 2’ (ongeveer tweewekelijks).   

Bestuurslid Chris Lanckriet liet weten dat hij 
na bezinning in coronaperiode, dichter bij 
huis wil schaken. Na zovele jaren inzet,   
(o.a. 21 jaren als voorzitter) en lange 
verplaatsingen naar de club, zal Chris MSV 
verlaten en  in zijn buurgemeente Wetteren 
 
  
 

 
    

http://www.trooper.be/msv
http://www.msvschaakt.info/trooper
http://www.trooper.be/msv
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ALGEMENE VERGADERING                                                                                       

INTERCLUB                                                                                       

BELGISCH KAMPIOENSCHAP, 15-23 AUGUSTUS, BRUGGE                                                                                      

BEVRAGING HEROPSTART                                                                                       

De algemene vergadering zal ONLINE plaats hebben, op donderdag 10 september (20.00-21.00 uur). 

Wie interesse heeft, laat dit weten via bevraging op website: www.msvschaakt.info/heropstart-bevraging 

We sturen dan een link, zodat de algemene vergadering actief of passief kan gevolgd worden. 

Sowieso delen we alle aangehaalde info op onze website, zodat iedereen op de hoogte is. 

 

Om zicht te krijgen op wat er leeft bij onze leden en op mogelijke kandidaten die willen heropstarten, 

verzoeken we dat zoveel mogelijk leden de bevraging op de website invullen (liefst tegen 5 september): 

www.msvschaakt.info/heropstart-bevraging 

Op basis hiervan kunnen we rekening houden met jullie wensen om eventueel onze planning en 

activiteiten bij te sturen waar nodig. Ook als je niet van plan ben te komen schaken, weten we het graag. 
 

Het betreft een korte bevraging, waarbij je niet alles hoeft te beantwoorden (enkel 1-2-3 ‘vereist’). 

Volgende onderwerpen komen aanbod (naast 1. Naam en 2. E-mailadres):  

- 3. Intentie om te komen schaken.    Niet. Twijfel. Ik kom. 

- 4. Aanmelden voor afdelingstornooien.   In Eeklo. In Evergem-Kaprijke. 

- 5. Mening over maatregelen.    Correct. Eerder streng. Niet streng genoeg. 

- 6. Algemene vergadering online.    Wie wil link om te volgen? 

- 7. Engagement als bestuurslid / jeugdlesgever.  Kandidaat bestuurslid / lesgever? 

- 8. Online schaken.      Interesse voor maandelijks MSV-tornooi? 

- 9. Interclub.       Wie wil eventueel inhaalrondes spelen? 

- 10. Eventuele opmerkingen. 

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief, zijn we nog niet op de hoogte van de concrete aanpak van de 

afhandeling van het interclubseizoen 2019-2020. Na geschillen- en beroepscommissie, is wel duidelijk dat 

de niet gespeelde rondes 11 en 12 eerst nog zullen moeten ingehaald worden. Hopelijk zal dat slechts 

plaats hebben in veilige omstandigheden, als de coronacijfers beter zijn.    

 Als we concreter nieuws hebben, volgt er in elk geval een mailing naar de interclubspelers. 

 

Vanuit MSV en SK Artevelde waren er 2 spelers die het risico namen om mee te doen aan het BK in Brugge. 

Ze getuigden wel dat de maatregelen voor een veilig gevoel zorgden en het schaakplezier groot was. 

 

OPEN REEKS + 1700 elo (65 deelnemers): 

- 34ste plaats: Rune Liveyns (4,5/9) 

- 43ste plaats: Steven Bauwens (4/9   

 

Alle uitslagen op: https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe 

Winnaar reeks experten = Belgisch kampioen: 

     Alexandre Dgebuadze 

Winnaar reeks + 1700:    Esper van Baar 

Winnaar reeks – 1800:    Nils Vantorre 

 

http://www.msvschaakt.info/heropstart-bevraging
http://www.msvschaakt.info/heropstart-bevraging
https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe
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  ZOMERTORNOOI AUGUSTUS ONLINE                                                                                       

Vrijdag 7 augustus 2020 

1 Franky Goossens 5 50 

2 Keano De Baets 3,5 49 

2 Branko De Baets 3,5 49 

4 Philip Lemmens 3 47 

4 Luc Oosterlinck 3 47 

6 Sara Temmerman 2,5 45 

7 Birdokapo 2 44 

7 Herman Van De Wynkele 2 44 

7 Lander De Guesquiere 2 44 

7 Patrick Moens 2 44 

11 Sander Temmerman 1,5 40 

12 Koen Wielfaert 0 39 
 

 

 

Vrijdag 14 augustus 2020 

1 Branko De Baets 5 50 

2 ‘Kaprijke’ 4 49 

3 Herman Van De Wynkele 3,5 48 

4 Philip Lemmens 3 47 

5 Franky Goossens 2,5 46 

5 Stijn Descamps 2,5 46 

5 Sander Temmerman 2,5 46 

5 Sara Temmerman 2,5 46 

9 Patrick Moens 2 42 

10 Koen Wielfaert 1,5 41 

11 Keano De Baets 1 40 

11 Stefaan Temmerman 1 40 

13 Jeppe Loeckx 0 38 
 

 

Vrijdag 21 augustus 2020 

1 Herman Van De Wynkele 5 50 

2 Franky Goossens 4 49 

3 Branko De Baets 3,5 48 

4 ‘Kaprijke’ 3 47 

4 Patrick Moens 3 47 

4 Keano De Baets 3 47 

7 Sander Temmerman 2,5 44 

7 Henry Flikweert 2,5 44 

9 Philip Lemmens 2 42 

10 Sara Temmerman 1,5 41 

10 Koen Wielfaert 1,5 41 

10 Stefaan Temmerman 1,5 41 

13 Kyan Doublet 1 38 

14 Jeppe Loeckx 0 37 
 

 

 

EINDSTAND, met beste 3 van 4: TOT R1 07/08 R2 14/08 R3 21/08 R4 28/08 

1 Franky Goossens 149 50 46 49 50 

2 Branko De Baets 147 49 50 48 48 

3 Herman Van De Wynkele 144 44 48 50 46 

4 Philip Lemmens 143 47 47 42 49 

5 Keano De Baets 139 49 40 47 43 

5 Patrick Moens 139 44 42 47 48 

7 ‘Kaprijke’ 137 - 49 47 41 

8 Sander Temmerman 136 40 46 44 46 

9 Sara Temmerman 132 45 46 41 - 

10 Koen Wielfaert 128 39 41 41 46 

11 Jeppe Loeckx 116 - 38 37 41 

12 Stefaan Temmerman 81 - 40 41 - 

13 Luc Oosterlinck 47 47 - - - 

14 Stijn Descamps 46 - 46 - - 

15 Henry Flikweert 44 - - 44 - 

15 Birdokapo 44 44 - - - 

15 Lander De Guesquiere 44 44 - - - 

18 Kurt Engels 42 - - - 42 

19 Kyan Doublet 38 - - 38 - 
 

 

 

 

Vrijdag 28 augustus 2020 

1 Franky Goossens 3,5 50 

2 Philip Lemmens 3 49 

3 Branko De Baets 2,5 48 

3 Patrick Moens 2,5 48 

5 Herman Van De Wynkele 2 46 

5 Sander Temmerman 2 46 

5 Koen Wielfaert 2 46 

8 Keano De Baets 1,5 43 

9 Kurt Engels 1 42 

10 ‘Kaprijke’ 0 41 

10 Jeppe Loeckx 0 41 
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Met deze 3 zoektochten willen we vooral een leuke bezigheid aanbieden in deze moeilijke corona-tijden. 

Zo kan je ook op een fijne manier het Meetjesland herontdekken, in de buurt van onze MSV-afdelingen. 

Dit kan nog elke dag tot 13 september!  Ondertussen al meer dan 330 deelnemingsformulieren verkocht! 

Antwoordbladen afgeven: bij de verkooppunten of in bus van Reibroekstraat 38/201, Evergem 

Alle info op: www.msvschaakt.info/zoektochten 
 

FIETSZOEKTOCHT EVERGEM, 27 km 

Sleidinge – Ertvelde – Kluizen – Wippelgem – Evergem  
 

WANDELZOEKTOCHT ASSENEDE, 4 km 

Start aan de kerk en steeds in de buurt van het centrum. 

 

FIETSZOEKTOCHT EEKLO-KAPRIJKE, 24 km 

EEKLO – KAPRIJKE  – LEMBEKE                    
 

DEELNEMINGSFORMULIEREN                

€ 2  aan te kopen en af te geven in de plaatselijke horeca (zie volgende bladzijde) 

  of online te bestellen:  www.msvschaakt.info/zoektochten   
 

 

WEGBESCHRIJVING 

Via duidelijke omschrijvingen, met vermelding van straatnamen en eventuele knooppunten. 

Er is ook telkens een plannetje van de volledige route. Starten kan gelijk waar op het parcours.  
 

VRAGEN 

Er zijn enerzijds vragen in volgorde van het parcours en anderzijds  

ook steeds foto’s te zoeken met eventuele bijhorende vraag. De vragen  

betreffen steeds wat er vooraf beschreven is of in de onmiddellijke omgeving  

van de foto. Je moet geen eigendommen betreden. Wel goed lezen en kijken. 
 

SCHIFTINGSVRAAG: 

Hoeveel schaakstukken zitten er in deze bokaal? 

 Gegevens bokaal: inhoud = 4 liter, hoogte = 30 cm, diameter = 18 cm 

 Bokaal ook te bezichtigen in 'Het Vermaek', Sleidinge-Dorp 40.  

PRIJSJES 

Er zijn prijsjes voorzien voor de top-5  

en 5 te verloten prijzen onder de andere deelnemers. 

Verhoging aantal prijzen, indien meer dan 100 deelnemers.  

Er is sowieso een prijsje voor de beste MSV’er. 

 

 

 

ZOMERZOEKTOCHTEN, GEORGANISEERD DOOR MSV 

ANTWOORDBLADEN AFGEVEN, ten laatste op 13 september  

in de startcafés of op 14 september in: Reibroekstraat 38/201, Evergem.  

file:///C:/Users/EV-BELEID-2018-DEC/Documents/kurt/www.msvschaakt.info/zoektochten
http://www.msvschaakt.info/zoektochten
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In samenwerking met de LOKALE HORECA 
 hier zijn de deelnemingsformulieren te koop: € 2,00  

(en daar ook antwoordbladen af te geven, tot 13/09) 

De startcafés: 

Fietszoektocht Evergem Wandelzoektocht Assenede Fietszoektocht Eeklo-Kaprijke 

   

   

Sleidinge-Dorp 40 

 

Markt 6, Assenede 

 

 

 

 

 

Markt 20-24, Eeklo 
 

   Dinsdag               vanaf 9.00 uur 
   Woensdag          vanaf 9.00 uur   
   Donderdag         vanaf 9.00 uur 
   Vrijdag                vanaf 9.00 uur  
   Zaterdag             vanaf 9.00 uur 
   Zondag                vanaf 9.00 uur 

 
De deelnemingsformulieren van fietszoektocht Eeklo-Kaprijke  
zijn ook te koop bij schaakliefhebster en MSV-sympathisant 
Karin van den Berghe, in Frituur Den Beir, Molenstraat 100, Eeklo. 
 

Frituur Den Beir 
 
Molenstraat 100 

Eeklo  

 
Openingsuren: 
DO-VR-ZA-ZO, 
11.30-13.30 + na 17.00 uur 
 

 

 

 

 

 

Met dank aan TOERISME MEETJESLAND, 

zijn alle formulieren ook te koop in het INFOPUNT van Streekcentrum HUYSMANHOEVE (Bus 1, Eeklo). 

Woensdag 

Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

vanaf 16.00 uur 
vanaf 16.00 uur 
vanaf 16.00 uur 
vanaf 14.00 uur 
vanaf 10.00 uur 

 

 

 

 

STEUN DEZE 

LOKALE HORECAZAKEN 

in deze moeilijke tijden! 

 


