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SCHAAKPERSOONLIJKHEID VAN 

HET JAAR 2010? 
MAHIEU JACKY  
Deze oude krijger keerde terug naar het warme schaaknest, na een pauze van 

ettelijke jaren.  

DEKNUYDT CLAUDY  
Deze sympathieke Fransman kwam als een vriend van de immer bekende Jean 

aankloppen om in onze club te spelen. Met één van de hoogste elo’s van de club is 

hij stilaan een zekerheid voor strijd om de titel en in de interclub. 

LUCAS JEAN  
Jean speelt al jaren in onze club en brengt sinds kort zijn hondje Canelle mee. Jean 

strijdt eveneens mee voor de titel en  is ook veel aanwezig (met hond) in de 

interclub. Vorig jaar werd hij tweede met evenveel punten als de winnaar, Dave. 

HARTEEL DAVE  
Dave is onze clubkampioen, need more to say? Wel, hij is dat al enkele jaren aan een 

stuk. En hij nam enkele jaren terug de fakkel van toernooileider over van de 

inmiddels overleden Albert Van Camp. Dit deed hij uitstekend en enkele geslaagde 

initiatieven bloeiden reeds uit het toernooileiderschap: poules, keuzetoernooi… 

Dave geeft ook al enkele jaren les aan stap 3. 

VAN EERT FRANS  
Frans keerde vorig jaar al terug na een lange schaakpauze. Het werd een seizoen van 

voornamelijk elo-verlies, maar hij sloot het seizoen toch mooi af met een derde 

plaats na Jean en Dave die samen de eerste plaats delen. 

LENOIR AURELE  
Aurèle is dé recordkampioen, hij is al het langste lid van deze schaakclub dan gelijk 

wie op deze planeet. Dat dient ook niemand te verwonderen, want hij richtte de club 

zelf op. Na jaren van voorzitterschap gaf hij de fakkel door aan de huidige voorzitter 

Bart. Aurèle is tevens erevoorzitter. 

  



FEYS GUY  
Guy is onze immer sympathieke barman, alleen daarom al verdient hij de titel van 

schaakpersoonlijkheid van het jaar al. Maar Guy is ook al sinds jaar en dag onze 

penningmeester. Daar onze club nog steeds niet failliet is , kunnen we alleen maar 

zeggen: Guy, goed gedaan! Guy greep in de voorbije 5 verkiezingen al 4 keer nipt 

naast het net, hij werd 4 keer tweede. Vorig jaar kwam het zelfs maar op 2 stemmen 

aan. 5de keer goede keer dan maar? 

MEIJFROIDT BART –  SP  2007 
Heeft Bart eigenlijk nog een introductie nodig? Bart is al jaren voorzitter. Hij 

behaalde ook dit jaar zijn C-attest van scheidsrechter. Hij vertegenwoordigt de club 

in ongeveer alle soorten raden en liga’s. Bart werd reeds gelauwerd in 2007 als SP. 

DECOCK PIET  
Piet speelt in principe geen competitie meer. Maar hij blijft wel trouw lid en ook dat 

is een pluim waard! 

DE BURCHGRAEVE DANNY  
Danny is ook al sinds mensenheugenis lid van deze club. De laatste jaren staat het 

schaken wel op een lager pitje, maar als we hulp nodig hebben staat hij daar. Zo 

werd Veurne 2 dit jaar al eens van een pijnlijke forfait gered door Danny. 

DAEN DENNIS  
Dennis nam een vijftal jaar geleden de taak van feestleider (of is het feestlijder) over 

van Seba. Sindsdien zijn er enkele inititiatieven uit de grond gestampt. Zo zagen we 

reeds de jaarlijkse barbecue tot een jaarlijkse klassieker uitgroeien, ook de jaarlijkse 

bowlingavond ging erop vooruit. Ook de ‘prachtige prijzen’ zijn zeker een vermelding 

waard. Vorig jaar organiseerde hij samen met Niels de quiz. En ook in 2011 mag u 

rekenen op een prachtige quiz! 

CALCOEN BAS  
Bas is sinds vorig jaar al (hulp)jeugdleider en geeft samen met Niels les aan stap 2. 

Hij is ook sinds dit jaar deels verantwoordelijk voor de website van de jeugd. Bas 

geldt overigens als hét grote talent in de club… 

GERYL NIELS –  SP  2009 
Niels werd vorig jaar al schaakpersoonlijkheid en is dus niet herverkiesbaar. Niels is 

al een 7-tal jaar bezig in de jeugd, eerst als hulpjeugdleider en uiteindelijk als 

jeugdleider tout court. Hij zorgt ook dat de website er steeds piekfijn uitziet en dat 

geldt ook voor het archief. Tevens is hij ook nog eens hulptoernooileider en maakte 

hij samen met Dennis de quiz. Vorig jaar won Niels de titel in de B-klasse. 



RYCKAERT BRUNO 
Bruno is sinds vorig jaar hulpwebmaster en die rol heeft hij tot nu toe zeker goed 

vervuld. Telkens Niels niet kan, heeft Bruno de taak overgenomen. Bruno speelt ook 

mee in het Criterium van de Westhoek en doet het momenteel zeker niet slecht. 

Vorig jaar werd Bruno knap tweede in de B-klasse. 

OVERMEIRE WILLIAM  
William kwam ook terug na een jaar van vele bezoekjes. William speelt in de 

clubcompetitie zeker niet slecht en kan zelfs meedoen voor de grote knikkers in de 

B-klasse. Telkens er een activiteit is, is William paraat om te helpen. 

VANASSCHE RENAAT  
Renaat geldt al jaren als een certitude in de interclub. Ook in het Criterium van de 

Westhoek doet hij aardig mee. Renaat is vroeger nog jeugdleider geweest. Renaat’s 

seizoen was vorig jaar zeker opmerkelijk te noemen: door een derde plaats in de B-

klasse. Hij won ook samen met Brecht de schaakquiz ‘De slimste schaker’. 

LEURIDAN BRECHT –  SP  2008 
Brecht is onze secretaris, hij nam het over van Seba na enkele jaren van 

feestleiderschap. Hij voerde samen met Philip deze wedstrijd in het leven en won 

hem zelf in 2008. Hij werd dit jaar tevens winnaar van de schaakquiz. 

QUINTELIER BART  
Bart is al vele jaren lid van deze club. Hét hoogtepunt van 2009 is natuurlijk de winst 

tegen simultaangever Ronny Weemaes. Dit jaar werd er dan ook veel verwacht op 

het simultaan, maar Bart kon die verwachtingen niet inlossen. 

ROCK  SEBA  
Seba is al 10 jaar lid van onze club en was in dat decennium feestleider en secretaris. 

De laatste jaren helpt Seba zoveel als hij kan. Als er iets moet opgezet worden, is hij 

paraat. Seba strijd al enkele jaren in de onderste regionen van de club, maar Seba 

geeft niet op en daarvoor kunnen we hem alleen maar feliciteren. 

DUNE  SON  
Son is sinds dit jaar (hulp)jeugdleider en geeft les aan Stap 1. Son kwam op de 

proppen met heel wat leuke initiatieven en een frisse kijk op het schaakles geven. 

VAN ACKER  FLOOR  
Floor is één van de drie jeugdleden die dit jaar de overstap maakte naar de 

volwassenen. Tot dusver met wisselend succes. 



VANDEPUTTE  JONAS  
Jonas maakte net als Floor en Lander de overstap van de jeugd naar de volwassenen. 

Dit gebeurde met wisselende successen. Met wat geluk belandt hij misschien nog in 

de B-klasse. 

VANDAMME  LANDER  
Lander maakte ook de sprong richting volwassenschaken. Niemand kan ontkennen 

dat dit tot dusver redelijk succesvol is. Hij is wellicht het grootste talent van de 

laatste lichting en kan nog veel groeien. Alles wijst erop dat Lander dit jaar in de B-

reeks aan de slag kan. 


