
Rapport ChessLooks Lier seizoen 2017-2018

Wat. Een. Seizoen.

In willekeurige volgorde, een overzicht in 25 punten:

INTERCLUB
Hét hoofddoel van dit seizoen werd bereikt: ChessLooks 1 speelde kampioen in  
afdeling 5G en promoveert zo naar 4de afdeling. De titel levert een kleine geldprijs op (60 euro).
ChessLooks 2 haalde een 7de plaats in afdeling 5H.

ZILVEREN TOREN
Het tweede belangrijke doel van dit seizoen werd eveneens gehaald. Zowel ChessLooks 1 (4de afdeling) als 
ChessLooks 2 (5de afdeling) speelden kampioen. Zelfs ChessLooks 3, dat in dezelfde reeks speelde als de 
tweede ploeg, promoveert. Zij werden immers vice-kampioen. Volgend seizoen spelen we dus met 1 ploeg in 
3de afdeling en 2 ploegen in 4de afdeling.
Prijzen: dankzij twee titels en een tweede plaats ontvingen we voor circa 400 euro aan schaakmateriaal:  
2 digitale klokken, 3 sets houten stukken, 2 houten borden.
Ook individueel werden er mooie prestaties geleverd: op 316 deelnemers eindigden Willy en Patrick met 7/8 
op een gedeelde 3de plaats en Kevin met 6,5/7 op een gedeelde 6de plaats. Andere ChessLookenaars haalden 
ook zeer mooie scores maar speelden minder partijen en eindigden daardoor minder hoog in het klassement.
Bijzonder was ook dat we één thuisspeeldag uitweken naar het lokaal van duikclub Atlantis, een zeer geschik-
te locatie.

EVENEMENTEN
We namen deel aan de Verenigingenmarkt, de Duckrace en de rommelmarkt van ‘t Looks oep z’n leukst. 

JEUGDLESSEN
Op 22 oktober 2017 gingen we met 6 leerlingen van start. Nu volgen op regelmatige basis 9 leerlingen onze 
schaaklessen op zondag.
Op 10 november gaven we een schaakinitiatie in de klas van meester Pol (6de leerjaar) voor een twintigtal 
kinderen. 
En op 28 april 2018 gaven we in Wijnegem een zeer gesmaakte schaakinitiatie voor Bekina (vereniging voor 
hoogbegaafde kinderen), voor 14 enthousiaste kinderen.

LEDENAANTAL
Het ledenaantal steeg naar 27 (18 volwassenen en 9 jeugdleden). Enkele mooie transfers.

CLUBKAMPIOENSCHAP
Er werd in twee afdelingen gestreden voor de titel van clubkampioen 2018. 
In eerste afdeling pakte Willy soeverein de titel. Ex-clubkampioen Kevin beleefde een annus horribilis en 
degradeert naar tweede afdeling.
In tweede afdeling werd Robbert de winnaar, hij promoveert volgend seizoen naar eerste afdeling.
Erik zorgde voor mooie houten trofeeën die op het clubfeest uitgereikt werden.

INTERLAND
Op zaterdag 14 oktober 2017 speelden we de interland Lier (B) - De Lier (NL). Onder een stralende zon 
werd het een heerlijke dag met een boottocht, ontvangst door de burgemeester op het stadhuis, gezamenlijke 
lunch, interland aan 10 borden, en ’s avonds verbroedering met pasta en wijn. Een ronduit schitterende dag 



die quasi perfect verliep en waarbij we een buslading nieuwe vrienden maakten. Voor mij persoonlijk het 
fijnste schaakmoment van het jaar.
Op 13 oktober 2018 worden we voor de return in Nederland verwacht.

LIGAKAMPIOENSCHAP
Eén van de weinige wat mindere punten…
Voor de tweede keer organiseerde onze club (mee) het Antwerps Ligakampioenschap. Met slechts 30 inschrij-
vingen werd het beoogde aantal van 50 deelnemers niet gehaald. Wij organiseerden het openingsweekend. 
Ons weekend werd gespeeld in de grote zaal van het VTI, in wat het koudste weekend van het jaar was. Huur 
van de zaal was vrij duur maar verkoop drank en broodjes liep goed waardoor we toch nog een kleine winst 
maakten. Een incident in de expertenreeks (een deelnemer die ontevreden was met het verloop van de pa-
ringen) drukte zijn stempel op ons weekend en eigenlijk op het hele kampioenschap. Daar waar er vorig jaar 
enkel positieve commentaren waren, waren er dit jaar ook minder lovende reacties.
Pierre, Erik (open reeks) en Patrick (experten) namen voor onze club deel en eindigden allemaal in de mid-
denmoot. Nieuw lid Johan werd kampioen in de Open reeks en mag volgend jaar bij de experten meespelen.
Volgend jaar nemen we mogelijk voor de derde keer deel aan de organisatie, maar ditmaal niet meer als 
hoofdorganisator.

BESTUUR
Kevin moest door tijdsgebrek jammer genoeg afhaken als bestuurslid. 
Gelukkig werd Pieter bereid gevonden om het bestuur te versterken. Pieter zette meteen z’n schouders onder 
de subsidies.
Op het einde van het seizoen werd ook Johan in het bestuur opgenomen als (mede-)jeugdleider.

BESTUURSVERGADERINGEN
1 keer per maand vergaderen we. Constructieve maar toch ook luchtige vergaderingen, steeds met de no-
dige Gusten, Saison Duponts of andere lekkernijen. Meestal speelt onze voorzitter Pierre (een zeer gastvrije) 
gastheer maar we hebben ook al op verplaatsing vergaderd. De vergadering in Oelegem legde de lat voor alle 
toekomstige vergaderingen zeer hoog.

SPONSORING
Erik zorgde via z’n werkgever Icoustic opnieuw voor een - zeker naar schaakmaatstaven - zeer substantiële 
sponsoring. Maar ook de familie Guldentops sponsorde weer gul (Guido Van Edom, Van Edom Technics, 
Theys-Van Edom) en ook Johan bracht met de Bananas een mooie sponsor aan. 

HUISKAMERTORNOOI
Gunter en z’n gade nodigden ons op 6 april - een dag dat Het Looks gesloten was - spontaan uit voor een 
huiskamertornooi. Het werd niet alleen een spannend rapidtornooi (7 deelnemers) maar ook een zeer gezel-
lige avond. Waarvoor dank. We onthouden de heerlijke brownies en een spannende testwedstrijd voor de titel 
tussen Willy en Patrick.

ETENTJE VILLA TULSI
Op 16 juni gingen we met negen (leden en partners) eten in het huiskamerrestaurant Villa Tulsi, een project 
van Wendy, de partner van Gunter. Daar maakten we kennis met de verrassende kookkunsten van Wendy.

FACEBOOK
De kaap van de 80 volgers werd overschreden. Op 23.08.2018 volgen 82 mensen onze pagina.  
Na 2 seizoenen staan er meer dan 1000 foto’s op onze FB-pagina. Dit zijn de beelden bij (schat ik ±)  
een honderdtal verslagen. Van zo goed als elke ChessLooks-activiteit wordt een verslag gemaakt.



WEBSITE
Reeds 49.351 keer werd onze website bezocht (stand op 23.08.2018). Webmaster Rudi volgt steeds de 
Facebookpagina, maakt een selectie van de foto’s, en geeft de tekst een kleine eigen twist zodat FB-pagina en 
website geen exacte kopie van elkaar zijn.

KERSTTORNOOI
In het traditionele Kersttornooi van Deurne haalden we een prachtige derde plaats. Prijs: een klok en stuk-
ken.

DOBBELSTEENSCHAAKTORNOOI
Het nieuwe kalenderjaar 2018 werd op 5 januari ingezet met een dobbelsteenschaaktornooi, een tornooifor-
mule waar jong/oud & sterk/zwak plezier aan kan hebben. Onverwacht gespeeld in een kleine zaal, maar de 
gezelligheid leed er niet onder :-) 18 deelnemers die het beste van zichzelf gaven. Uiteraard met bubbels en 
wat knabbels. Zeer positieve respons, zeker voor herhaling vatbaar.

FINANCIËLE PLAATJE
Dankzij onze mooie sponsors en het sterk gestegen ledenaantal hebben we een kassaldo waar menig club ons 
om zal benijden. Als daar volgend jaar ook nog subsidies bijkomen dan mogen we van een erg comfortabele 
situatie spreken, zeker gezien het feit dat we qua materiaal nu zowat volledig uitgerust zijn en de eenmalige 
kosten dus grotendeels achter de rug liggen.

MATERIAAL
Er werd materiaal bijgekocht om ook een derde ploeg met mooie houten stukken en borden en digitale klok-
ken te laten spelen. Voor de jeugd werden er twee demonstratieborden gekocht. Met ZT en kersttornooi werd 
bijkomend materiaal gewonnen. Onze materiaalkast begint stilaan te klein te worden...
Materiaal voor het uitbouwen van onze stand werd ook gekocht: een grote vlag, plooitafels en bartafels ver-
volledigen onze oranje partytent. Door een misverstand ontvingen we nog een tweede (gratis) vlag.

CLUBFEEST
Op 7 oktober 2017 (veel later als voorzien waardoor het eigenlijk niet in ons eerste seizoen viel maar in het 
begin van ons tweede seizoen) organiseerden we voor de eerste keer een clubfeest. 27 deelnemers genoten 
van een lekkere maaltijd.
Op 14 juli 2018 huurden we opnieuw De Rosmolen voor ons tweede clubfeest, ditmaal voor 37 personen 
(35 eters). De formule bleef hetzelfde: starten met aperitief + hapjes, gevolgd door barbecue en huldiging van 
de kampioenen. Afsluiten deden we met ijs en koffie. Het werd een supertoffe dag onder een stralende zon 
met o.a. een teppeschiet-initiatie door Louis en veel speelgelegenheid voor jeugd en jeugdleiders ‘het Won-
derlijke Wezen’, ‘de Rokkende Rocker’ en de ‘Communicerende Computer’.

START2CHESS
5 deelnemers, dit leverde twee leden op waarvan één blijvend: Jessie. Een poging om een tweede cursus te 
geven werd wegens een gebrek aan belangstelling (slechts 2 geïnteresseerden) uitgesteld tot begin volgend 
seizoen.

FLYERCAMPAGNE
500 flyers en pennen werden in de wijk ’t Looks in de brievenbussen gestoken. Tevens stonden we met een 
paginagroot artikel in ‘De Gazet van ’t Looks’. Buiten naambekendheid weinig concrete resultaten.



VRIENDSCHAPPELIJKE MATCHEN
Drie vriendschappelijke matchen bij aanvang van het seizoen: 
Turnhout (uit, 4-5 winst)
SK Paul Van Herck (uit, 0-5 winst)
Schilde (thuis, 2,5-3,5 nederlaag)

GEZONDHEIDSPERIKELEN VOORZITTER
Pierre beleefde in de zomer van 2017 een zeer zware periode. Hij lag meerdere weken in het ziekenhuis,  
gevolgd door een maandenlange revalidatie. Gelukkig mochten we hem medio oktober terug in de club  
verwelkomen en neemt hij sinds begin 2018 terug deel aan alle competities. Met dank aan Sinte-Pieter  
hierboven die de sleutel van de poort gelukkig niet vond :-)

DEELNAME EXTERNE TORNOOIEN
Verschillende leden namen deel aan o.a. het rapidtornooi van Westerlo, de Kom op tegen kanker-simultaan 
in Morkhoven (door Daniel Sadkowski), etc…
Patrick wist in extremis en als absolute afsluiter van het seizoen 2017-2018 ook nog de 25ste editie van het 
Lange Hete Zomer-tornooi van Noorderwijk te winnen.

Eindscore: er waren een paar minpuntjes, daarom ‘maar’ een dikke 8,5/10. Dat alles volgend seizoen 
evenaren zal zeer moeilijk worden. Alhoewel… zeiden we dat vorig jaar ook al niet?

Dikke pluim voor:
Erik: alle tornooien in goede banen, megasponsoring, bijdrage jeugdlessen
Rudi: vlekkeloos beheer financiën, onderhoud website, veelvuldig klaarzetten van het materiaal
Pierre: de steun van z’n hele familie, op verschillende vlakken
Pieter: voorbereiding subsidies, frisse inbreng bestuur
Johan: bijdrage jeugdlessen
Anja en het personeel van Het Looks die steeds voor ons klaar staan
Iedereen die zijn steentje bijdroeg aan de groei en het uitstekend functioneren van onze club.

Afsluiten doe ik met een quote die ik - onafhankelijk van elkaar - van zowel Erik als Johan hoorde:
‘ChessLooks is meer dan enkel een schaakclub geworden’.


