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Danneel Geert 
Geert is een gevestigde waarde in de club en speelt sinds enkele jaren enkel nog interclub.  

Als ploegkapitein van Veurne1 zit hij elk jaar vol ambitie. 

Mahieu Jacky 
Met Jacky kwam een oude gevestigde waarde terug naar huis. Hij speelt echter niet voor de club en 

beperkt zichzelf tot internetschaken. 

Van Eert Frans 
Frans kwam net als Jacky Mahieu terug na vele jaren. Hij probeert de top3 te bereiken en is goed op 

weg daarvoor. 

Harteel Dave 
Dave speelt interclub en clubkampioenschap en is als clubkampioen wellicht één van de beste, zoniet 

dé beste schaker van de club. Als toernooileider zorgt hij ervoor dat alle toernooien op wieltjes 

lopen. En als hulpjeugdleider zet hij zich ook wekelijks in om de jeugdleden wat bij te brengen. Hij is 

ook bij alle nevenactiviteiten aanwezig. 

Lucas Jean  
Jean komt elke week speciaal af naar de club vanuit het verre Dunkerque. Ondanks alle processen, 

speelt hij ook geregeld mee met de interclub enzo. 

Lenoir Aurèle 
Als ex-voorzitter, erevoorzitter en stichtend lid, blijft hij meedingen voor de prijs in het 

clubkampioenschap, de interclub en de liga. Hij staat met 1560 partijen op de 27ste plaats van België 

qua aantal partijen. In 2009 won hij de liga. Hij is ook bij alle nevenactiviteiten aanwezig. 



Serruys Henri 
Kwam opdagen op het Halfoogstsimultaan, met de belofte dat hij dit jaar zou spelen. Hij speelt nog 

steeds niet, hij speelde wel in enkele buitenlandse toernooien. 

Feys Guy 
Als barverantwoordelijke zorgt hij ervoor dat de leden niet omgaan van de dorst. Daarnaast is hij ook 

penningmeester van de club. Daar de club nog niet failliet is, doet hij dit goed. Hij werd de laatste 2 

jaren telkens tweede, lukt het dit jaar wel? 

Meijfroidt Bart 
Als voorzitter won hij in 2007 de schaakpersoonlijkheid al eens. Nu is hij nog altijd voorzitter en het 

moet gezegd: zonder Bart zou er maar weinig club zijn. Bij alle activiteiten is Bart aanwezig om te 

helpen en te delegeren. 

Decock Piet 
Piet speelt sinds dit jaar geen clubkampioenschap meer, maar hij zet zich des te meer in voor de 

interclub. 

De Burchgraeve Danny 
Danny werd vorig jaar kampioen in de B, maar stopte desondanks toch in het clubkampioenschap. 

Dit jaar speelt hij enkel nog de liga, maar hij komt toch nog elke vrijdag supporteren voor Jasper. 

Daen Dennis 
Als feestleider zorgt hij nu al enkele jaren voor het vlot verloop van onder andere de bowling. Hij 

voerde ook de BBQ in en dat is elke keer weer een groot succes. Hij is ook bij alle nevenactiviteiten 

aanwezig. 

Van Camp Albert 
Als ondervoorzitter zorgt Albert ervoor dat we elk jaar weer een goede simultaangever hebben. 

Calcoen Bas 
In zijn tweede jaar werd hij gebombardeerd tot hulpjeugdleider en materiaalmeester. Elke week 

staat hij paraat om de schakende jeugd bij te staan met raad en daad. Daarnaast is hij actief in liga, 

interclub en kampioenschap. Hij is tevens de jongste speler in de A-klasse. 

Overmeire William 
William komt af en toe af vanuit het verre Eeklo. Hij blijft braaf zijn lidgeld betalen en helpt bij alle 

activiteiten van de schaakclub. 



Peetermans Alfons 
In zijn tweede jaar komt Alfons uit in de A-klasse. Alfons speelt ook nog interclub. 

Geryl Niels 
Als jeugdleider zet Niels zich elke week serieus in voor de club. Hij staat de jeugd bij samen met Bas. 

Hij is al aan zijn vierde jaar bezig als jeugdleider. Daarnaast is hij ook al 3 jaar webmaster en zorgt 

ervoor dat de website telkens mooi, verzorgd en up-to-date blijft. Als archivaris maakte hij dit jaar 

grote kuis in het archief, iets dat al eventjes nodig was. En als hulptoernooileider probeert hij Dave zo 

goed mogelijk bij te staan. Hij is ook bij alle nevenactiviteiten aanwezig. 

Eeckhaut Gunter 
Gunter speelt opnieuw mee in de interclub en het kampioenschap. Kan hij zijn positieve spiraal van 

vorig jaar doortrekken? 

Ryckaert Bruno 
Bruno is sedert dit jaar ook webmaster. Elke week zorgt hij er samen met Niels voor dat de website 

netjes bijgehouden blijft. 

Leuridan Brecht 
Onze secretaris en uittredend schaakpersoonlijkheid zet zich elke week in voor de club. Zo verzorgt 

hij het nodige brief- en emailverkeer. Daarnaast zorgt hij ervoor dat we elke week een wekelijkse 

nieuwsbrief in onze mailbox terugvinden. Daarnaast speelt hij ook nog geregeld interclub, liga en 

clubkampioenschap. Hij is ook bij alle nevenactiviteiten aanwezig. 

Rock Sebastien 
Als ex-feestleider en ex-secretaris, helpt hij zoveel mogelijk. Bij alle activiteiten van de club staat hij 

paraat om te helpen. 

Quintelier Bart 
Bart verraste vriend en vijand door Ronny Weemaes te verslaan. Daarnaast speelt hij nog 

clubkampioenschap. 

Vanassche Renaat 
Als ploegkapitein van Veurne2 probeert hij het behoud veilig te stellen. Als ex-jeugdleider helpt hij 

zoveel mogelijk bij activiteiten van de club. 

  



Dune Son 
Son is sinds dit jaar PR-verantwoordelijke. Ze probeert de naam van het vrouwelijke geslacht hoog te 

houden. Bij alle nevenactiviteiten is ze present. 

De Burchgraeve Jasper 
De jongste De Burchgraeve, ook wel Danny-junior genoemd, is het jongste lid van de club en tevens 

het jongste lid dat doorgestroomd is vanuit de jeugd. 

Umans Tinus 
Tinus is voorlopig nog de enige elo-loze speler. Zijn vele forfaits zullen dit ook niet helpen opkrikken. 


