
Beste leden van de Koninklijke Schaakkring van Deurne v.z.w., 
  
Wij zijn begonnen aan het nieuwe kalenderjaar 2023, dan wil ik graag jullie allemaal het 
allerbeste toewensen voor 2023 : een goede gezondheid voor iedereen, veel levensplezier 
en dan nog af en toe een fijne schaakpartij en een mooi schaakresultaat voor jullie in onze 
geliefde schaaksport. 
  
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om onze eerste clubactiviteit in 2023 aan te 
kondigen : 
  

- vrijdag 3 februari 2023  :   Nieuwjaarsreceptie  + aansluitend “Fischer Random 
Chess”- rapidschaaktornooi (kampioenschap van K.S.K. Deurne) 

  

Het blijft een mooie traditie dat wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie houden op de eerste 
vrijdag van het nieuwe jaar als er niet moet geschaakt worden voor het Zilveren Toren-
tornooi.  In dit jaar 2023 valt deze eerste vrije vrijdagavond dus op vrijdag 3 februari 
2023.  Wij starten met onze receptie om 20 uur, deze receptie wordt verzorgd door onze 
lokaalhouders Ewa en Sander.  Succes gegarandeerd !  Aansluitend op deze receptie 
beginnen wij ons “Fischer Random Chess” rapidschaaktornooi.  Bij “Fischer Random Chess”-
schaak spelen wij 7 partijen met een bedenktijd van 10 minuten per speler.  De beginstand 
van de stukken in deze partijen wordt bepaald door een computerprogramma.  Vergeet dus 
maar de theorieboeken en openingsmagazines, het is vanaf de eerste zet zelfstandig 
denkwerk en schaken.  Plezier en ambiance zeker verzekerd ! 
  
Nog even praktisch :  vooraf aanmelden voor het schaaktornooi moet niet maar mag wel, dit 
geeft ons de mogelijkheid al om een deel van het voorbereidend organisatiewerk te 
verrichten. Aanmelden kan bij de voorzitter, zie hieronder zijn gegevens. Wel stipt om 20 uur 
aanwezig zijn omdat dan de inschrijvingslijst afgesloten wordt en dat de paringen voor de 
eerste ronde kunnen voorbereid worden.  Voor aanvang van het schaaktornooi worden nog 
even beknopt de basisregels van Fischer Random Chess” overlopen. 
  
Dus eerst een glaasje drinken en een babbeltje om 20 uur en daarna om 20u30 (ten laatste) 
aanvang van ons enig echte clubkampioenschap “Fischer Random Chess”. 
  
Ik hoop jullie talrijk te mogen ontmoeten op vrijdagavond 3 februari 2023. 
  
Met vriendelijke schaakgroeten, 
  
Robert Schuermans, 
voorzitter Koninklijke Schaakkring Deurne v.z.w.  -  emailadres : rs.selfoss@skynet.be  gsm-
telefoon : 0479/785.846 
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