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Lieve CLL-ers,
even twijfelde ik. Hoe kunnen onze leden
toch een beetje met elkaar in contact blijven
nu we elkaar fysiek niet kunnen zien? Met
de ChessLooks Corona Crant misschien?!
‘Beetje kinderachtig toch, niet?’ zei het mannetje op mijn linkerschouder. ‘Daar gaat niemand aan willen meewerken’. ‘Jawel, doen!’
antwoordde het mannetje op m’n rechterschouder, ‘je kan hooguit plat op je bek gaan’.
Ik ben blij dat ik naar het rechtermannetje
geluisterd heb, want eens te meer onderschatte ik jullie :-) Vooral jullie creativiteit en
enthousiasme. Zelfs in deze surrealistische
virustijden. Kim, Senne, Niels, Cathia, Luc,
Lore, Elien, Jessie, Rudi, Tom, Eddy, Tibo en
ondertekende zorgden voor een hutsekluts
van foto’s, spelletjes, tekstjes, tips, recepten,
schaak- en andere puzzels, etcetcetc…
Veel leesplezier en hou het gezond!!
Patrick,
jullie trotse PR-dinges

senne’s woordzoeker
Senne was de allereerste die iets aanleverde, dus zijn woordzoeker krijgt hier een ereplaats op de cover!

foto van louis* kwis van niels

foto van lore

Als we toch onze handen zo vaak moeten wassen,
kunnen we ons best eerst goed vuil maken

Lore blijft ondertussen ijverig haar schaakoefeningen maken en vond zelfs nog tijd om een knappe
limerick te schrijven:

* of is het Oscar??!

1. Hoe heet de Belgische schaakkampioen bij de
volwassenen? (Hij is slechts 14 jaar)
A Daniel
B Danny
C Damien
2. Wat staat er tegen het tuinhek van Patrick?
A Tuinkabouters
B Fietsen
C Afval
3. Hoe heet de andere schaakclub van Lier?
A SK Zimmertoren
B SK Zilvertoren
C SK Schaakperels
4. Hoe heet Erik met zijn achternaam?
A Laportte
B De Portier
C Laporte
5. Welk knuffeldier is onze mascotte?
A panda
B aap
C beer
Heb je de oplossing gevonden? Stuur dan een
mailtje naar niels.balus@gmail.com dan krijg je
een exclusieve prijs: de verbetersleutel!

Een domme schaakjuf uit Lier
Dacht bij corona aan bier
Ze dronk een heel vat
Zo stond ze snel mat
Dus slechts kort was haar plezier

geocache door kim & co
Onze VERSLAVING, reeds voor het C-tijdperk, is
GEOCACHE! De tofste zoektocht voor kinderen en
volwassenen die gespeeld kan worden over de
ganse wereld.
Hoe gaat het in zijn werk? Je installeert de app
geocaching op je gsm. Vervolgens maak je een
profiel aan en krijg je een kaart, met wandelroutes
met coördinaten waar er caches verstopt zijn. De
caches (of doosjes) zijn meestal ter grootte van een
oud filmroldoosje maar kan evengoed groter of kleiner zijn. Er is steeds een briefje in waar je je naam
en datum opzet. Soms is er ook een speelgoedje in
(meestal een figuurtje van een kindersuprise-eitje).
Het speelgoedje mag je meenemen op voorwaarde
dat je het inwisselend voor een speelgoedje van
dezelfde waarde. De inhoud van zo’n doosje is eerder ongeschikt aan het plezier van het vinden. Als
je de cache hebt gevonden, log je dit op je app en
verschijnt er een smiley.
Zo krijg je je kinderen buiten, gemotiveerd om te
wandelen of fietsen en bovendien ontdek je enorm
veel leuke plekjes dicht bij je thuis en op vakantie.
Pas op! Verslavend! Natte schoenen omdat je net
niet over de beek kon springen, gescheurde T-shirts,
brandnetels, doornen, de tijd compleet uit het oog
verliezen, salamanders of slangen vinden
ipv de cache…

Kinesitherapeut die thuis werkt???
Twee kinesitherapeuten die van thuis moeten werken? Hoe ziet dat er uit? Voor diegenen die het nog
niet moesten weten; ik werk als kinesitherapeut
voor een organisatie die volwassenen en kinderen
met een fysieke en/of mentale handicap ondersteunt. Wij werken samen met o.a. drie scholen.
(www.heder.be)
Ik heb het de laatste week toch best druk gehad
met al mijn cliënten/leerlingen te contacteren en
hen of de ouders te overladen met tips en oefenschema’s om de komende weken zonder kiné door
te komen. Wij zijn nu eenmaal onmisbaar ;) Aangezien ik vooral werk met pubers met een normaal IQ
leek het me wel zo verstandig om dit wat high tech
aan te pakken. Beetje hip zijn doet wonderen voor
de motivatie, nietwaar. Vandaar dus foto’s, filmpjes
en samen met drie collega’s een eigen Instagrampagina. Betaald worden om op social media te
posten, nooit gedacht dat mij dat zou overkomen.
Om het wat plezant te houden steken we er ook
een competitie-element in: om de drie dagen
krijgen de leerlingen een ‘challenge’. En natuurlijk
hangen daar prijzen aan vast (zie foto’s). De winnaar
mag op ons bingo-bord een nummer kiezen. Daar
zit dan een kleine prijs achter verstopt. Misschien
ook leuk voor de kids thuis? Wie op drie dagen het
meeste klusjes doet mag een nummer kiezen :-)
Best wel wat te doen dus. Al moet ik zeggen dat al
dat computerwerk toch even wennen is!

door Jessie

Keep on moving!

Yoga

Verder probeer ik het goede voorbeeld te geven en
zelf voldoende te bewegen. Na het ontbijt steevast
een ochtendwandeling van 20 minuten en een aantal keer per week lopen of fietsen. Met dit fantastische weer zeker geen straf.
Wil je van deze periode gebruik maken om te
starten met sporten (of om de draad weer op te
pikken) maar heb je geen idee hoe? Heb je graag
begeleiding om hier (terug) aan te beginnen? Jullie
bestuurslid Pieter heeft daar vast en zeker een antwoord op! Mail naar pieter@naturalrunner.be voor
vrijblijvende info rond coaching.

Ikzelf heb vorige week alvast een nieuwe sport
uitgetest, nl. yoga. Via www.yogaonline.nl kon je
tot vorige zondag inschrijven voor een gratis proefabbonement. Hier kun je dan online lessen bekijken. Ik moet helaas toegeven dat dit absoluut niets
voor mij is! Yoga staat erom bekend vele mensen
tot rust te brengen maar het heeft voor mij net het
omgekeerde effect.
Voor zij die willen proberen:
Login: jessiedeserf62@msn.com
Wachtwoord: ChessLooks

schaak schoenen shallenge
Na de CCC (ChessLooks Corona Crant) beginnen we
nu ook met de SSS: de SchaakSchoenenShallenge.
Ik leg uit. Iedereen wandelt de laatste dagen meer
dan anders. Ik ook. Het viel me op dat ik op m’n
wandelingen tot twee keer toe een verloren schoen
zag liggen (hoe kan je zoiets nu verliezen?!) en ook
nog een fopspeen (‘ne tutter’). De uitdaging is nu
om een schaakstuk in je zakken te steken en als je
tijdens je wandeling een verloren schoen/voorwerp
ziet liggen om een foto te maken van die verloren
schoen/voorwerp + dat schaakstuk. Zet je schaakstuk er naast (zie gephotoshopte voorbeelden hierbij), neem er een foto van en zet die onder onze FBpost (van 25 maart) bij de antwoorden.

Ik herhaal voor alle zekerheid:
JE MAG HET VERLOREN VOORWERP NIET
AANRAKEN!!!!!!
En driemaal is scheepsrecht:
JE MAG HET VERLOREN VOORWERP NIET
AANRAKEN!!!!!!
De puntenverdeling is als volgt:
- een verloren schoen + schaakstuk = 5 punten
- eender welk verloren voorwerp + schaakstuk =
3 punten
- een verloren schoen zonder schaakstuk =
2 punten
- eender welk verloren voorwerp zonder schaakstuk
= 1 punt

Voor broers/zussen: neem 2 verschillende schaakstukken zodat jullie niet hoeven te bekvechten over
wie het voorwerp gevonden heeft :-)
Niet alles telt: een half-vergane schoen in een vuilnisbelt telt niet mee. Het moeten recent verloren
voorwerpen zijn.

Eerst wil ik iets heel belangrijks zeggen:
JE MAG HET VERLOREN VOORWERP
NIET AANRAKEN!!!!!!

Wie op het eind van de maand de meest punten
heeft verzameld wint, zo eenvoudig is het. De winnaar krijgt een zak snoep.

BELANGRIJK
Let ook op je veiligheid: een schoen dit op de rijweg
ligt laten we daar gewoon liggen!!! Ook dingen die
op het fietspad liggen: let op voor de fietsers!
Zelf een oude schoen meepakken en daar een foto
van maken telt uiteraard ook niet. We rekenen op je
FairPlay :-)
Ook volwassen kinderen mogen meespelen.
Heel veel succes!
En vergeet niet:
JE MAG HET VERLOREN VOORWERP
NIET AANRAKEN!!!!!!

foto van patrick

tip van eddy

Deze foto is genomen op de Mechelsesteenweg,
ongeveer ter hoogte van het oude kerkhof. Deze
weg passeer ik regelmatig als ik ‘s morgens m’n
dochter Chloë naar school breng. Als er twee druppels regen vallen staan de auto’s hier bumper tegen
bumper aan te schuiven, van de ring tot aan de
vesten. Nu was de weg gewoon leeg. Leeg. In de
26 jaar dat ik in Lier woon nooit meegemaakt...

Het is maar een idee, maar hieronder is er een
hyperlink waar je schaakkunst-schilderijen kunt
bewonderen:
https://www.schaakkunst.nl/schakenenkunst_
schilderijen.htm?id=GB&id2=GA&id3=IN

lekkers van jessie
Naast schaken en fotografie
is koken ook een grote passie
van mij. Door alle heisa heb ik
nu plots veel meer tijd om hier
mee bezig te zijn :-)
De favoriet van deze week was
een Mexicaans geïnspireerde
quiche. Recept zie foto. Dit is
een versie met amper koolhydraten. Om een glutenvrije
versie te bekomen moet je nog
nagaan dat het gehakt geen
gluten bevat! Je kan natuurlijk
ook kant en klaar kruimeldeeg
gebruiken als je geen intoleranties hebt.
Heel makkelijk en super lekker,
echt een aanrader!

tekening van elien

het hondje van tibo

Elien maakte deze mooie tekening voor ons, eentje met veel torens :-)

We waren aan het nadenken om een hondje te kopen, een Franse Bulldog. Dus hij
heet Francois maar swa’ke voor de vrienden. Echte naam: Baron Francois de Merkhem. Hij is wit maar hij heeft grijs rond zijn ogen, hij komt op 23/3/2020 om 15:00 bij
ons wonen. Ik kan niet wachten, om 10 uur zat ik al te zeggen nog 5 uur en dan komt
swa’ke. Ik moet en ga hem verzorgen zoals wandelen, wassen, benche proper maken,
eten geven… nog zoveel maar je moet er tijd voor hebben. Maar als wij op vakantie
gaan hebben wij al een opvang voor Swa’ke.

Hondje gekocht (Franse bulldog)
Groetjes Tibo

losse flodders door luc

nvdr door ccc

Van het magazine New In Chess is nummer 2020/2 gratis digitaal
beschikbaar op
https://www.newinchess.com/chess-apps?mc_cid=ff0bc25a5b
Diverse telco firma’s bieden hun klanten gratis extra giga/terabytes.
Een buitenkans om te gaan binge watchen, bvb de prima reeks
The Loudest Voice
(https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/the-loudest-voice/1/the-loudest-voice-a1/)
op VRT Nu.
Mobile Vikings gaf me 5GB; dat is redelijk. Maar hoe krijg ik ooit de 3TB
opgesoupeerd die Proximus mij schonk? Aan circa 1.2GB/h voor typisch
TV/film gebruik komt dit neer op 2500 uur kijken, dat is meer dan 100 dagen non-stop???
Willen ze nu echt dat iedereen illegaal spul gaat downloaden voor latere consumptie?

Social distancing
Gezocht: grotere borden, t.t.z. borden, niet met meer
velden, maar wel met grotere velden zodat de bestaande stukken verder van elkaar staan. Bijkomend voordeel:
paarden kunnen nu makkelijk tussen de omliggende
stukken draven, ze hoog opheffen hoeft niet meer.
Voor wie dit wil gebruiken, zulk diagram kan gemaakt
worden via uw browser met URL
https://194.lucpattyn.com/board1.php?p=FENstring
waarbij FENstring de gewenste stelling is in FEN notatie
bvb uit Fritz (rokademogelijkheden en plynummer mogen weggelaten worden), eventueel voorafgegaan door
de letters F (flipped) en/of C (corona). Het voorbeeld
hiernaast is dus
https://194.lucpattyn.com/board1.php?p=Crnbqkbnr/
pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR

...of je kan er thuis gewoon een live-versie
van maken :-)

filmpje van rudi en TOM
Ook Rudi en Tom van TDM horses leverden een bijdrage. Zij filmden een springpaard dat de spiksplinternieuwe piste uittest. Zie hier het filmpje:
https://www.facebook.com/TDMhorses/
Dit schreven ze als commentaar: ‘Ook in covid-19 tijden heeft onze piste zijn nut. Het ‘paard’ dat hier zijn training krijgt moet zoals u ziet wel nog wat conditie
opbouwen maar daar wordt hard aan gewerkt.’
Al moeten we bij het bekijken van het filmpje eerlijk zeggen dat dat frisse springpaard misschien toch net iets meer weg heeft van een gezapige boerenknol ;-)
Voor meer info i.v.m. TDM horses:
www.tdmhorses.be

puzzels door luc

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Driemaal drie puzzels, drie makkelijke, drie moeilijke, en drie beestige. Telkens is wit aan zet. De
opgave luidt altijd: “beoordeel de stelling en vind
de beste voortzetting”. Het kan dus gaan over mat
zetten, over materiaal winnen, of over er het beste
(minst slechte) van te maken…
Het is de bedoeling dat u dit bekijkt zonder hulpmiddelen (schaakprogramma’s, schaakbord, …)
dus alsof u midden in de partij zit en uw klok loopt.
De oplossingen volgen in een volgende CCC.

lekkers van het looks foto van kim
Zoals jullie allemaal weten ontsnapt ons clublokaal – en dus ook het
restaurantgedeelte – Het Looks niet aan de maatregel dat alle restaurants gesloten moeten blijven. Omdat we Anja & co niet bepaald kennen als mensen die bij de pakken blijven zitten hebben ze een alternatief opgestart: een afhaalservice. In samenwerking met restaurant In
den Draaiboom, tuinbouwbedrijf Gebroeders Vercammen, wijnhandel
VigneLier en koffie De Kraanvogel hebben ze een dagverse kaart samengesteld met lekkere, verse gerechten, zoveel mogelijk bereid met
lokale producten.
Het afhaalpunt is restaurant In den Draaiboom, Kanaalstraat 71, Lier.
Bestellen kan vanaf 11 uur. Je dient minimum 1 uur op voorhand telefonisch te bestellen: 03 480 06 13 (In den Draaiboom).
Hun kaart wijzigt regelmatig (zie ‘menu’ op hun website). Meer info
kan je vinden op website en Facebookpagina:
http://www.hetlooks.be/
https://www.facebook.com/hetlooks/
Uiteraard hebben we ten huize Verrijssen de proef al eens op de som
genomen. Het vispannetje is een absolute aanrader!!!

Kim bezorgde ons een foto van een bijzonder originele raamschilderij in de St-Annastraat in Lier. Inclusief beertje linksonder :-)

schaakpuzzels voor onze kids
Hier is het thema: zoek de dubbele aanval. Alle stukken kunnen een dubbele aanval uitvoeren, ook een koning of een pion. Zoek twee stukken die je gelijktijdig
kan aanvallen. Soms staan twee stukken ongedekt. Soms staan de stukken onvoldoende gedekt. Zorg steeds dat je iets wint, want soms kan je tegenstander
zich verdedigen tegen de dubbele aanval. Dan moet je een andere (betere) oplossing zoeken. Veel succes! (oplossingen in het volgende nummer!)
1

2

3

4

5

6

7

8

het zal nooit meer hetzelfde zijn
Een tijd geleden maakte ik me druk om een Facebook-post. Iets dat ik – ik weet het – veel te vaak
doe. Oorzaak van mijn ten-hemel-gedraaide-ogen
was iemand die niet begreep waarom we ons wél
druk maakten om die (op dat moment) 2000 doden
in Italië maar niet om die 24.000 dagelijkse hongerdoden.
In mijn ogen was (is) het antwoord daarop nochtans
vrij eenvoudig. Waarom maken we ons hier zoveel
zorgen om iets dat ‘amper’ een paar duizend levens
eist op enkele weken? Eigenbelang. Die 2000
mensen die op dat moment in Italië aan Corona
gestorven waren hadden 0% kans om aan honger
te sterven. Ook niemand van ons zal aan honger
sterven. Niemand. Dat is een doodsoorzaak voor
mensen ver, héél ver weg. Voor abstracte, bordkartonnen mensen aan de andere kant van de planeet.
Van die 24.000 dagelijkse hongerdoden – ik zwijg
nog even over de oorlogsdoden – liggen we al
lang niet meer wakker. Zo cru zijn we wel. Die zijn
hooguit een ‘ocharme’-moment waard als we voor
de tigste keer zo’n honger- of oorlogsfoto zien passeren. Maar plots staat daar zo’n virus voor onze
eigen deur. En dan realiseren we ons dat mensen
die we kennen, buren, collega’s, vrienden, familie, je eigen gezin, jijzelf besmet kunnen worden.
Misschien zelfs doodgaan. In tegenstelling tot die
honger kan dit ONS treffen. Daarom liggen wij veel
meer wakker van een virus dat in enkele maanden
wereldwijd 20.000 doden maakt dan van die honger die dagelijks voor 24.000 sterfgevallen zorgt.

Want wij zouden wel één van die 20.000 kunnen
zijn, maar er is geen chance in hell dat we één van
die dagelijkse 24.000 zouden kunnen zijn. Anders
gezegd: twee maten, twee gewichten. Voor onszelf
en onze naasten hanteren we andere maatstaven
als voor mensen waar we niets mee te maken hebben. Dat klinkt heel hard, maar is typisch menselijk. Hoe dichter bij onze inner circle, hoe meer we
meeleven. Dat is niet goed, dat is niet slecht. Dat
IS. Maar misschien zal dat door deze hele toestand
een heel klein beetje veranderen. Misschien zal
ons medeleven iets uitgebreider, iets universeler
worden nu we gevoeld hebben dat ook wij niet
onkwetsbaar zijn.
Door deze hele toestand besef je nog beter dan
anders dat de mens een raar en zeer divers beestje
is (en mannen, neen, ik bedoel niet de vrouwen
onder ons ;-)) Want dit soort situaties haalt niet
alleen het slechtste in de mens boven, denk maar
aan onze wc-papier hamsterende lockdownpartyfuivende en agenten in het gezicht hoestende
medemensen met een IQ evenredig aan hun
verantwoordelijkheidsgevoel. Corona haalt ook het
beste in de mens boven: hartverwarmende solidariteit en ongeziene creativiteit waarvan we niet wisten dat we het in ons hadden. Van Italiaanse MacGyver-dokters – de oude MacGyver welteverstaan,
de nieuwe is prut – die Decathlon-duikmaskers
met behulp van 3D-printers omvormen tot beademingsmaskers, over suikerfabrieken hier in België
die oorlogsgewijs in een mum van tijd omgevormd

door Patrick
worden tot producenten van ontsmettingsgels. En
daar trekken we ons aan op. Want deze crisis gaat
niet alleen slechte dingen brengen.
We zullen gaan nadenken over dingen die we tot
voor enkele weken ondenkbaar, onmisbaar, onbespreekbaar vonden. Dan heb ik het o.a. over die
creativiteit en flexibiliteit van hierboven, maar ook
bijvoorbeeld over het feit dat steeds meer mensen
beseffen dat we te druk bezig zijn. Dat we misschien (bijna) allemaal teveel tijd en energie steken
in dingen die echt niet zo belangrijk zijn als we tot
voor zeer kort dachten. Dat we heel veel goeie
dingen in ons leven te vanzelfsprekend vinden. Dat
we soms te hard op onze strepen staan voor zaken
die het niet waard zijn. Dit virus verplicht ons tot
stilstand te komen en over onszelf, over ons hele
bestaan na te denken. Te evalueren, aan te passen. Een flexibiliteit aan de dag te leggen die we
zonder Corona nooit zouden opbrengen. Laat ons
hopen dat dit – als dit vuige beest in 2021 definitief
overwonnen zal zijn – ons ook zal helpen bij andere
problemen die we moeten aanpakken. Want ze
zullen massaal zijn, op alle mogelijke vlakken: politiek, sociaal-economisch, financieel… Ik hoop dat
onze mindset zo aangepast is (en blijft) dat we onze
geschillen/verschillen misschien niet vergeten maar
dat we ze wel juist op de waardeschaal zullen plaatsen. Zodat ze geen oplossingen in de weg staan.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, laat ons
daar iets positiefs van maken.

online schaken kan hier
In het volgende nummer zal er een uitgebreider artikel staan (iemand die
zich geroepen voelt om hier een artikel aan te wijden? hint-hint), maar voor
nu alvast last-minute deze tips om online te schaken.
https://www.shredderchess.com/play-chess-online.html

https://old.chesstempo.com/

https://lichess.org/

https://www.chess.com/

jeugd
https://jeroenvu.home.xs4all.nl/schaken/index.htm#2

?

DE hamvraag van de week: komt er een tweede CCC-nummer??!
Wel, dat zal volledig van jullie afhangen. Als er opnieuw voldoende materiaal binnenkomt
(én ik voldoende tijd en gezondheid heb...): ja, dan verschijnt er een tweede CCC.
Stuur dus je materiaal ten laatste a.s. woensdag 2 april naar pastapat@telenet.be en dan komt
er een nieuw nummer.
Voor deze editie wil ik alvast iedereen superhard bedanken voor de keileuke bijdrages die jullie
allemaal gemaild hebben!!! Hopelijk werkt jullie enthousiasme aanstekelijk op de anderen :-)
Patrick

