Beste schaker,
Het startschot voor ons nieuwe seizoen wordt op 15 september gegeven !
Iedereen zit ongetwijfeld te popelen om er opnieuw in te vliegen? Hieronder het programma in
vogelvlucht :
* Zondag 15/09/2019
De start van het nieuwe schaakjaar begint met onze traditionele simultaan. De simultaan dit
jaar wordt gegeven door onze clubkampioen Ivo Van Dael.
Wie Ivo het vuur aan zijn schenen wil leggen die zorgt alvast dat hij of zij om 9.00 uur
aanwezig is in het lokaal: ‘Café Breughel’, Handzamestraat 67 te Kortemark.
Hier kun je ook inschrijven voor het nieuwe seizoen.
(Je mag ook komen inschrijven zonder mee te doen met de simultaan)
Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen is ongewijzigd en bedraagt 12 EURO.
Mogen we vragen aan degenen die op deze dag niet kunnen aanwezig zijn, dat zij ZELF
contact opnemen met het bestuur om zich in te schrijven en dit ten laatste op zondag
15 september 2019 (Dit mag ook via e-mail).
* Zondag 22/09/2019
Start van de nieuwe en zoals altijd spannende en leuke competitie. Wie volgt onze
clubkampioen Ivo Van Dael op en kan Mario Verbanck zijn belofte om het de eersteklassers
warm te maken nakomen? Welke schakers zetten dit jaar ‘de stap’ naar eerste klasse?
* Ter Info
*Het spreekt vanzelf dat nieuwelingen of geïnteresseerden eveneens welkom zijn in de club.
Wie iemand kent, jong of oud, vriend of vriendin, met interesse in het schaken, nodig hem of
haar gerust uit voor de simultaan, het is de uitgelezen kans om de club te leren kennen en
inschrijven voor de competitie is niet verplicht.
*Na het succes van vorig jaar zijn we druk bezig om onze zesde quiz (op 23/11/2019 te
Zarren) in elkaar te steken om de clubkas wat te spijzen. Daar ga je in de komende
maanden meer over horen…

Tot schaaks!
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