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SCHAAKONTMOETING WEST-VLAANDEREN

Op zaterdag 26 mei werd dit tornooi georganiseerd in het hotel petit Rouge  op de
zeedijk in Blankenberge.

Er werd traditioneel individueel gespeeld volgens het Zwitsers systeem, 2 ronden in
de voormiddag en 3 ronden in de namiddag.

Herman Brugghemans, winnaar van het
tornooi, ontving de wisseltrofee uit
de handen van organisator Stefan Van
Slycken.



Een beslissende partij in de vierde ronde, Herman Brugghemans tegen Marc Bosschem.

Herman Brugghemans,
in tijd- en
stukkenvoordeel.
Met deze winst
tegen Marc, had
Herman genoeg aan
een remise in de
laatste ronde om de
eindoverwinning
binnen te halen.



De einduitslag van het tornooi

Pl  Naam         Punten   WP

1.  Herman BRUGGHEMANS           4.5   12.0
2.  Marc BOSSCHEM                4.0   16.0
3.  Johan WAUTERS                3.5   14.5
4.  Ilda VRIJDAGH                3.5   11.0
5.  Michel DOCKX                 3.0   13.5
6.  Wilfried GYS                 3.0   13.0
7.  Marc ANTHUENIS               2.5   12.0
8.  Ellen BRUGGHEMANS            2.5    9.0
9.  Jean Louis DE SMEDT          2.0   16.0
10. Rob DE MEUTER                2.0   12.0
11. Paul MERTENS /
         Stefan VAN SLYCKEN      2.0    9.0
12. Eddy VANKERCKHOVEN           1.0   14.0
13. Piet VAN DEN BOSSCHE         1.0   11.5
14. Dirk VAN DEN BOSSCHE         0.5   11.5

WP (weerstandspunten): de speler krijgt het volledig aantal punten van zijn
tegenstanders ongeacht winst, remise of verlies. De weerstandspunten geven een beeld
van de sterkte van de tegenstanders tegen wie een speler gespeeld heeft.

Overzicht per ronde met het resultaat en de tegenstander

Nr  Naam                    R1   R2   R3   R4   R5

1   Marc BOSSCHEM              +8   +4   +9   -3   +2
2   Wilfried GYS               -9   +7   +6   +12  -1
3   Herman BRUGGHEMANS         +10  +6   +5   +1   =4
4   Johan WAUTERS              +11  -1   +13  +9   =3
5   Marc ANTHUENIS             =12  +14  -3   -7   +6
6   Eddy VANKERCKHOVEN         +13  -3   -2   -11  -5
7   Ilda VRIJDAGH              =14  -2   +8   +5   +11
8   Michel DOCKX               -1   +11  -7   +13  +9
9   Jean Louis DE SMEDT        +2   +12  -1   -4   -8
10  Piet VAN DEN BOSSCHE       -3   -13  -11  +14  -12
11  Rob DE MEUTER              -4   -8   +10  +6   -7
12  Ellen BRUGGHEMANS          =5   -9   +14  -2   +10
13  Paul MERTENS /
         Stefan VAN SLYCKEN    -6   +10  -4   -8   +14
14  Dirk VAN DEN BOSSCHE       =7   -5   -12  -10  -13



BEDRIJVEN KUNNEN GOEDE BUREN ZIJN …

Steeds meer bedrijven hechten belang aan goed nabuurschap. Bij sommige gaat dat veel
verder dan het sponsoren van de lokale voetbalploeg of het schenken van een vat voor
een buurtfeest. KBC ondersteunt tal van sociale projecten rond de hoofdzetel in
Molenbeek.

Wie langs de Havenlaan in Brussel loopt, kan niet naast de drie gebouwen kijken van
de bank-verzekeraar KBC. Op ongeveer 88.000 vierkante meter kantoorruimte werken
4.000 bankbedienden. Buurtbewoners uit het arme Molenbeek leven letterlijk in de
schaduw van de monumentale KBC-toren. Van op straat zien voorbijgangers het marmer
blinken in de riante inkomhal. ‘Het grote gebouw spreekt tot de verbeelding van de
arme en allochtone bevolking. Een tijd geleden vroeg een groepje gesluierde vrouwen
of ze gebruik mochten maken van ons zwembad, aangezien de lokale hammam door werken
gesloten was’, herinnert Marc Van Pottelberghe zich. Hij verzorgt het archief van de
bank, maar beheert daarnaast het mecenaatsbudget van KBC. In totaal 250.000 euro per
jaar. Dat budget gaat integraal naar projecten ter bestrijding van kansarmoede en
sociale achterstelling in de buurten waar KBC zijn grootste vestigingen heeft, onder
meer in Molenbeek.

Op het binnenplein van het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel speelt Koen
Jans een spelletje schaak tegen een asielzoeker en op de achtergrond geeft Marc
Bosschem schaakinstructies.

Dat KBC haar goede werken uitzaait in de eigen achtertuin is een bewuste keuze. 'Het
is weinig zinvol om geld te storten op de rekening van een vzw en er verder niet
naar om te kijken', zegt Van Pottelberghe. 'Wij zijn op zoek naar projecten die de
buurt verbeteren, maar waar tegelijk ook personeelsleden van KBC bij betrokken
kunnen worden. Echte integratie gaat in twee richtingen. Duizenden mensen pendelen
dagelijks naar hun werk. Eens daar aangekomen, blijven ze de hele dag op kantoor. Ze
eten 's middags in het bedrijfsrestaurant en 's avonds nemen ze de pendelbus naar
het station.'

KBC wil die sleur doorbreken. In samenwerking met buurthuis Bonnevie organiseert de
bank tijdens de lunchpauze buurtwandelingen in Molenbeek. Vooral de multiculturele
markt op donderdagmiddag aan de kerk is een publiekstrekker. Dat soort markten
zoeken toeristen op als ze in het buitenland zijn. En wij hebben er een vlakbij.



De samenwerking met Bonnevie dateert al van toen de Havenlaan nog een bouwwerf was.
Het Brussels Gewest kent een regeling van 'stedenbouwkundige lasten'. De gemeente
kan het toekennen van een bouwvergunning verbinden aan de voorwaarde dat het bedrijf
investeert in de ontwikkeling van de gemeente. Molenbeek eiste dat KBC een
appartementencomplex bekostigde en een sociaal project in Molenbeek ondersteunde.

Marie-Claire Migerode van buurthuis Bonnevie: ‘Toen wij twaalf jaar geleden voor het
eerst in contact kwamen met KBC, was Molenbeek er slechter aan toe dan vandaag. Wij
waren erg blij dat we bankbedienden door de gemeente mochten gidsen, alleen al om de
gettovorming tegen te gaan. Naast rondhangende jongeren zag je plots ook mannen in
pak en das door de wijk wandelen. Zeer verfrissend.’ Van Pottelberghe beaamt: 'De
wandelingen hielpen ook om het onveiligheidsgevoel bij het personeel te kanaliseren.
Sommigen durfden in het begin nauwelijks op straat te komen, omdat ze schrik hadden
dat ze overvallen zouden worden.'

De bank financierde al een rits projecten van Bonnevie: muurschilderingen, een
tentoonstelling in de KBC-gebouwen van werken van buurtkinderen, de renovatie van
het buurthuis, de opstart van een uitleendienst van gereedschap om verkrotte
woningen aan te pakken, enzovoort. 'Het gaat telkens om kleinschalige projecten die
op zichzelf niet zoveel betekenen. Maar alles samen maken ze wel degelijk het
verschil', zegt Van Pottelberghe. Hij weet dat veel andere bedrijven er een andere
visie op nahouden: 'Ik zie dat veel bedrijven te koop lopen met hun mecenaat. Ze
investeren al het geld in een of twee grote projecten, waar ze dan veel media-
aandacht mee trekken. Het is niet moeilijk om geld uit te geven aan goede werken.
Wat wel inspanningen vergt is een langetermijnrelatie opbouwen, waarbij iedereen
wint.'

KBC is tevens betrokken bij Canaletto een los samenwerkingsverband tussen bedrijven
en buurtorganisaties uit de kanaalzone, met de bedoeling de kwalijke reputatie van
de kanaalzone op te krikken. De schaakclub van de bank organiseert in de maand juni
schaaknamiddagen, afwisselend op de Akenkaai en in het Klein Kasteeltje. Bankiers
nemen het op tegen vluchtelingen, asielzoekers of buurtbewoners.

Artikel van Gwen Declerck uit “De Tijd”.



ARTIKEL OP DE WEBSITE VAN HET KLEIN KASTEELTJE ...

www.petitchateau.be

Opvangcentrum Klein Kasteeltje: 9de Linielaan 27 - 1000 Brussel

Schaakpartijtjes
(06.06.2007)

Elke woensdagmiddag (12h-13h30) van 6 juni tot 1 augustus -met uitzondering van 11
juli- zal de schakersclub van de KBC schaken met onze bewoners. Buurtbewoners en
anderen zijn ook welkom, in het kader van 'Broodje Brussel'. Afwisselend spelen ze
in het Klein Kasteeltje en aan de kanaalkaai (tegenover de KBC-gebouwen). Deze
activiteit komt tot stand in samenwerking met de KBC en KANart vzw.

PROGRAMMA

Klein Kasteeltje
6 en 20 juni
4 en 18 juli
1 augustus

Aan het kanaal (in het vrachtschip 'Eliane' als het regent)
13 en 27 juni
25 juli

http://www.petitchateau.be


ARTIKEL IN DE NIEUWSBRIEF VAN HET KLEIN KASTEELTJE ...


