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Schaakclub Boey, 3x vice-kampioen
in Eerste Nationale
Ik moet zowat een jaar of 20 geweest zijn, toen mijn broer Walter gepassioneerd werd door het schaken. De microbe breidde zich uit tot onze
vriendenkring, wat leidde tot de start van een 6-koppig privé-gezelschap:
‘de Lowieters’ (genoemd naar Louis Maes). Om de 3 maanden speelden
we ‘n tornooi. Dat gezelschap stimuleerde mee de schaakactiviteiten die in
1973 van start gingen in café Kobold (G. Gezelleplaats). Eén en ander leidde tot de oprichting van schaakclub Boey. Met Patrick Michiels, Guy Van
Bruyssel en Tony Loveniers richtte ik in maart 1974 de club op. Brasserie
Temsica was onze thuishaven. Ik ben actief lid gebleven tot 1982, toen de
politiek me begon op te peuzelen. Sindsdien heb ik de stukken nog nauwelijks aangeraakt. Jammer, want het is een boeiende vrijetijdsbesteding.
Boey heeft een hoge vlucht genomen en is zelfs 3x vicekampioen in hoogste afdeling geworden. Langs deze weg breng ik bestuur en spelers graag
een eresaluut. De stichters hebben alle reden om trots te zijn!
De club is genoemd naar ‘s lands beste schaker van dat ogenblik: internationaal meester Josef Boey. Het pioniersbestuur bestond uit voorzitter
Patrick Michiels, secretaris Josiane Borrozée, penningmeester Roger Van
Geyt, public relations Luc De Ryck, Louis Maes, André Luypaert en Guy
Van Bruyssel.
Boey kende zijn doorbraak in de jaren ‘90: de club speelde kampioen in
1993, 1994, 1998 en 2001 en bereikte daarmee de hoogste nationale
afdeling. Daarin eindigde ze 3x op de 2 plaats. Heel wat Belgische toppers
hebben voor haar gespeeld (ook Josef Boey himself). Sinds 2008 speelt de
club in 2 klasse.
Boey, nu ‘gehuisvest’ in de cafetaria van rusthuis De Reiger, telt 30 senioren en 35 jeugdspelers (24 jonger dan 12). De club neemt met 4 ploegen
deel aan de interclubs (2 , 4 en 5 afdeling). De hoogst gequoteerde ELOspeler is Bruno De Jonghe (2252), 5 is Rudy Van Laeken (2142), die al 9x
clubkampioen werd. Het bestuur bestaat uit voorzitter Roger Van Geyt,
secretaris Rudy Van Laeken, penningmeester Marc De Meireleir, jeugdwerking Marc Blommaert, website Geert Vanstraelen. Van de pioniers in 1974
zijn nog 2 leden actief: Roger Van Geyt en August Van Der Meiren.
Boey beschikt sinds kort over een eigen ‘uniform’: ‘n T-shirt met op de
voorzijde het clubembleem (ontwerp: Paula Dauwe) en op de achterzijde
schakers met op de achtergrond Temses gemeentehuis (tekening van stripauteur Steve Van Bael).
de

de

de

de

de

de

1975. Boey viert z’n eerste clubkampioen: Abdon De Keersmaecker

