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Datum: 23 maart 2022, door Harry, trotse voorzitter van Rode Lopers 

Rode Lopers Nieuwsbrief 
 

 

Ledenlijst update 

Vanwege het up-to-date houden en maken van de Rode Lopers ledenlijst zullen alle (ouders/verzorgers van) leden 

binnenkort een nieuw ledenformulier ontvangen. Dit doen we om de ledenlijst op te schonen en vanwege de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-

privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg ). Naar aanleiding hiervan zal een nieuwe 

ledenlijst worden opgesteld. Deze ledenlijst dient bijvoorbeeld om de contributienota’s te versturen, maar 

bijvoorbeeld ook voor als we een ouder moeten bellen omdat er onverhoopt iets gebeurd is. 

 

De ledenlijst is uitsluitend beschikbaar voor de secretaris, penningmeester en jeugdleider. Overige bestuursleden en 

bijvoorbeeld teamleiders krijgen alleen een geschoonde lijst, zoals de wet voorschrijft. 

 

Schaakmoeder Eva, moeder van Ot, wil een WhattsApp groep van leden-die-dit-willen opzetten, mede omdat wij als 

Rode Lopers bestuur dit niet mogen doen. Zaken als toernooien, vervoer e.d. kunnen hiermee snel geregeld worden. 

Binnenkort horen jullie hier meer over. 

 

 

Baronie Cup: 

Op zondagmiddag 3 april 2022, 13:30-17:30u is de laatste Baronie Cup van dit seizoen bij De Raadsheer in Zundert.  

Doe mee! Geef je op bij Guy ( guyhenckens@hotmail.com ) De Baronie Cup toernooien zijn zeer geschikt voor de 

beginnende jeugdschakers. Dit is de grote finale van de Baronie Cup. Locatie: Het Wapen van Zundert, Kaderstraat 

12, 4881 AR Zundert. Zundert klinkt ver weg, maar is maar 22 minuutjes met de auto. 

 

 

Brabant Grandprix: 

Op 1 mei is de uitgestelde Brabant Grandprix in Etten-Leur, waar de Rode Lopers jeugdleden al vele jaren aan mee 

doen. Ook een heel leuk toernooi, maar in tegenstelling van de Baronie Cups alleen geschikt voor de meer 

gevorderde jeugdschakers. 

 

 

Lessen Anne Haast: 

Op de vrijdagavonden 6 mei en op 3 juni 2022 komt Womens Grand Master Anne Haast de 5-voudig Nederlands 

kampioene damesschaak schaak instructie geven bij Rode Lopers. Dit jaar komt Anne 4x lesgeven, voor onze 

jeugdleden van 18:45-20:30u en voor de senioren van 20:45 tot 22:30u. Het is redelijk uniek dat Rode Lopers dit 

organiseert. De belangstelling bij de jeugdleden is met gemiddeld 18 deelnemers uitstekend, de belangstelling bij de 

senioren blijft wat achter. We zullen tijdens de Algemene (leden) Vergadering bepalen of er voor volgend jaar 

voldoende belangstelling is, om deze trainingen van WGM Anne Haast, IM Stefan Kuipers of WGM Erik Sziva voor te 

zetten. 

 

 

Avondteam: 

Het Rode Lopers Avondteam speelt maandagavond 4 april 2022 uit bij het Roosendaals Schaakgenootschap (RSG).  

Wie kan er mee spelen met Lars en Marijn? Opgeven bij Lars ( larsvanwageningen@hotmail.com ) 
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Grote Basisscholentoernooi groot succes 

Het Grote Basisscholentoernooi van afgelopen zaterdag was weer een zeer groot succes. 

Gezelligheid. Het Grote Basisscholentoernooi in het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout afgelopen zaterdag was 

de beste editie die ik (mee-) organiseren mocht, van de laatste 20+ jaar, dank aan alle spelers, begeleiders en vooral 

de vrijwilligers. Wat was het een leuk, gezellig en goed jeugdschaaktoernooi. De Menorah werd 1ste en 2e, de 

Morgenster werd 3e. Afgelopen zondag speelde 3 teams van Basisschool De Menorah uit Oosterhout en 2 teams van 

Basisschool De Morgenster uit Sleeuwijk de finale. De Menorah stond 1 ronde voor het einde nog op de 2e plaats, 

goed voor plaatsing voor het Nederlands kampioenschap maar werd uiteindelijk 4e. 

 

   
 

 

Kader gezocht!: 

Ook een schaakvereniging kan niet zonder kader. Wij zijn voor de komende Algemene (leden) Vergadering  op vrijdag 

15 juli 2022 om 19:00u, op zoek naar drie nieuwe bestuursleden (voorzitter, secretaris en jeugdleider) en naar 

vrijwilligers die graag hun steentje willen bijdragen (AVG-functionaris, lesgevers, Calamiteiten-functionaris, 

enzovoorts). Voor een bestuursfunctie moet je minimaal 18 jaar zijn. De nieuwe bestuursleden kunnen eventueel zelf 

uitmaken welke rol ze in het bestuur willen gaan vervullen. Om mee te helpen in een andere rol, maakt leeftijd 

eigenlijk niet uit. Bij het eerder genoemde Grote Basisscholentoernooi bleek weer hoe leuk het kan zijn om mee te 

helpen bij bijvoorbeeld een groot jeugdschaak toernooi. Maar meehelpen op Koningsdag, het Zuiderhoutpleinfeest 

e.d. is ook hartstikke leuk. Net als lesgeven of om iets anders te doen voor je schaakclub. Voor jezelf dus eigenlijk. 

 

 

Kalender: 

Op http://www.esvrodelopers.eu/divi/wp-

content/uploads/2022/02/Rode_Lopers_Kalender_2021_2022_versie_8.pdf is de kalender voor het resterende 

seizoen terug te vinden. De jeugdleden verwachten we om 18:45u, de senioren om 20:30u. 

 

 Datum:       Jeugd:    Senioren: 
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