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18Â september 2009De eerste ronde van clubcompetitie: Harry was nog niet genoeg op dreef en liet zich op een foutje
betrappen, top ontmoeting tussen Piet en Roel eindigde met remise in 16de zet, Johan heeft van sterk verdedigende
Andries. Andere partijden waren uitgesteld.11Â september 2009

Limburgs Interclub 2009_10 ronde 1
NSK - Paal
1. Englicky Pavel Â Â - Â Â Vansichen Kenneth Â Â 3-1
2. Englicky Kevin Â Â Â - Â Â Geerts Luc Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2-2

3. Biesmans Arno Â - Â Â Theunis Eddy Â Â Â Â Â Â Â 2-24. Son Andries Â Â Â - Â Â Vansichen Johny Â Â Â Â 1-3 Â
2009
Snelschaakkampioenschap NSK 2009 vond plaats op vrijdag 4 september. Uitslag:
1. Pavel EnglickyÂ Â Â Â 8/10
2. Roel Valkeneers 7/10
3. Johan Van MollÂ 5/10

Â Â Piet Theuwissen 5/10Â Â Kevin Englicky Â Â 5/1 Â 06 februariÂ 2009Â Ronde 8 van club, Pavel heeft zijn partij tegen Pie
uitgesteld om de 5de ronde LIK vooruit te kunne spelen tegen Hugo Janis uit Overpelt. Na een marathon van 80 zetten
won hij. Voor de rest niet veel verrassingen, Roel, Harry en Johan wonnen tegen Kevin, Andries en Arno.
30Â januariÂ 2009Â Â Â RondeÂ 5 van LIC tegen Sint Truiden 2. Pavel was beetje ziek en kon door een blunder remise niet
houden. Piet, Johan en Kevin wonnen hun partij. ZIe partijen overzicht. Mooi resultaat tegen de
leider.23Â januariÂ 2009Â Â Â Â clubcompetitie inhaalrondeÂ 16Â januariÂ 2009Â Â Â Â Â RondeÂ 7 van club, geen verrassinge
speelde vooruit tegen Roel en hier viel wel een verrassing te noteren, hij speelde wat overmoedig en verloor vlot in 19
zetten.9 januariÂ 2009Â Â Â Â Â RondeÂ 5 van LIC tegen Lommel 3, 7-9 gewonnen, Pavel heeft weer in verloren positie getover
Piet behaalde remise en Johan prima winst. Andries heeft goed gewerkt, maar tegen de jonge speler van Lommel was
het niet haalbaar.5 en 12 decemberÂ 2008Â Â RondeÂ 6 van clubcompetitie en interclub ronde 5. Mooi overwinning van Arno,
niept verloren tegen Landen 4.28Â novemberÂ 2008Â Â clubcompetitie inhaalronde: Pavel tegen Andries, Roel (een nieuw lid)
tegen Harry en Arno tegen Robert. Mooi overwinning van Harry en Robert. Pavel miste een winning zet, maar kon toch
doorzetten.21Â novemberÂ 2008 RondeÂ 5 van clubcompetitie14Â novemberÂ 2008 RondeÂ 4 van LIC tegen Maseik 2 op
verplaatsing, Goede resultaat 6-10, eerste drie borden winnen, Andries heeft goed gespeeld, maar niet kunnen
volhuden.07 novemberÂ 2008RondeÂ 4 van clubcompetitie, Pavel op verlof, opkomst onbekend31Â oktoberÂ 2008RondeÂ 3
van clubcompetitie.24Â oktoberÂ 2008Â RondeÂ 3 van LIC tegen Landen 5 11-4 winst, alleen Pavel speelde gelijk, Piet won
met FF, Johan en Kevin zonder probleem.17Â oktoberÂ 2008Â clubcompetitie - inhaalronde, wenig
opkomst10Â oktoberÂ 2008 Ronde 2 van clubcompetitie. Er zijnÂ 3 spelers niet komen opdagen. Zonder verwittiging! Dat
kan niet en kan leiden tot FF. Denk eraan. Toernooileider altijd verwittigen. Pattijen van de ronde 1 staan op de
website.03 oktoberÂ 2008. Ronde 2 van LIC tegen Hasselt 3. Hasselt in dezelfde opstelling als ronde 1. De redelijke
resultaat moest kunnen. Toch gingen wij de boot in met droge 4 - 12. Het was onze dag niet. Partijen komen op de
web.Â 26Â september 2008. De eerste ronde van clubcampioenschap 2008 - 09 bracht geen verrassingen, behalve verlies
van Kevin tegen Arno misschien. Kevin kwan naar zijn eigen zeggen maar een tmpo te kort om remise te houden.
Wedstrijd van Hugo die terugkomt is uitgesteld, de rest van de wedstrijden gingen naar de favorieten.Â 19 september
2008. Vandaag is de opendeurdag bij NSK. Matig opkomst van de leden van NSK en geen gasten doen ons besluiten
om de open deur terug dicht te doen en naar huis te gaan.Â 13 september 2008.Â Voormiddag staat Pavel nat te worden
op markt, helemaal alleen wat reklame voor ons club te maken en steunkaarten verkopen voor Lennert Lenaerts voor
zijn deelname aan WK in Vietnam. Namiddag speelt Fleurtje Swennen in Lommel haar eerste jeugdtoernooi. Zij verliest
wel, er was niemand van stap 1 bij, maar er is duidelijk een vooruitgang te zien.Â 12 september 2008.Â Â Start van de
Limburgse interclub 2008-09. Wij maken een "verre" verplaatsing naar Overpelt. Piet op de eerste bort speelt tegen Marc
Verbeek en haalt verdienstelijk remise, al zat misschien iets meer in. Pavel op bord twee moest het tegen zijn oud
leerling Elias. Hij heeft hem blijkbaar niet goed opgevoed, Elias overzag een aftrekschaak en na verlies van zijn dame
gaf hij op. Kevin op bord drie hield redelijk lang stand, maar na verlies van een stuk kon hij de gelijke stand tegen Jolien
niet houden. Arno op bord vier speelde geconcentreerd en won in het middenspel een stuk en paar pioenen. Daarna
heeft hij het niet meer uit handen gegeven. Neerpelt won nipt 7 - 9. Doe verder zo.Â Â 05 september 2008. Het begin van
een nieuw seizoen, zonder Bert, die terug naar Nederland verhuisd is. Een nieuw lid meld zich aan: Frans Renkes uit
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Peer. Ook goede nieuws van Hugo Vandaal, hij komt terug en speelt met ons de clubcompoetitie. Vandaag spelen wij
een rapid toernooi. Wij zijn met niet zo veel, dus wordt het Round Robin (iedereen tegen iedereen), uitslag vindt U
HIER.Â Â 21 september 2007. Deze dag hebben wij onze 30 jarig bestaan gevierd. Er werden alle actieve leden en jeugd
uitgenodigd. Ook ex-leden en jeugd hebben een uitnodiging ontvangen, behalve als wij de nieuwe adres niet hadden. De
burgemeester en schepen van sport kwamen beiden langs. Spijtig dat Vlastimil Hort niet kon komen zoals gepland. Hij
moest bij de Duitse schaakbond een stage leiden. Volgende keer misschien. Het was reuze gezellig en het was prettig
om veel van de oude leden weer te zien. De stichters van NSK, Gerard Reynders en Harry Schouten kwamen ook even
langs om te zien hoe hun club het laatste jaren doet. Op naar de volgende 30. Schol.

Â Â Â Johan van Moll en Leen Gielen schepen van sportÂ Oud NSK, Rob,Patrick,Paul,Hugo,Gerard,PavelÂ Â Â jeugd van
NSKÂ Oeps, heb ik iets gemist?Â Â Â woordje van de voorzitterÂ Burgemeerster, voorzitter en de twee stichtersÂ Â Â bijpraten b
de pot en pintÂ gezellig samen en niet moeten nadenken!
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