
Beste schaakvrienden,

Geruisloos zijn wij naar de 200ste editie van ons clubblad geslopen. Misschien tijd
voor een korte terugblik.
In oktober 1966 startte Marcel Denduyver met een bescheiden ”Berichtenblad
voor de Gistelse schaakkring”. De jongeren zullen het niet meer kennen, maar
ons clubblaadje werd toen getypt eerst op alcoholstencils en later op gewone
stencils (zonder typlint !!) met het roze correctiepotje naast je. Deze stencils scheur-
den zo gemakkelijk en liefst net voor het einde van de oplage.
In de eerste jaargangen verschenen uitslagen en (schaak)problemen, maar ook mop-
jes, stambomen van bepaalde leden, reisverslagen enz... .Marcel bleef dit
26 jaar lang volhouden en er verschenen 128 edities van zijn hand. Vanaf de 27ste
jaargang (september 1992) nam ikzelf deze zware taak van Marcel over met een
nieuwe naam ”Nikei Info” en vanaf nu werd  er ook gecopieerd ipv gestencileerd. 
Toen Bart tornooileider werd in 1995 bezorgde hij ons de teksten en de uitslagen
rond het clubkampioenschap - interclubs - elo’s - liga enz die dan door mezelf in een
lay-out werden gegoten. Inmiddels zijn wij dus aan nummer 200 ! Hoeveel vereni-
gingen en zeker schaakclubs kunnen dit palmares voorleggen.

Na de heenronde in ons clubkampioenschap is het moment aangebroken om de
herfstkampioenen te feliciteren en ook eens een oogje te werpen op de kandidaat
dalers ...
Onze jeugdspeler Tim Vandenbroucke werd herfstkampioen in reeks 1 - een dikke
proficiat Tim. Onlangs zag ik nog een foto van toen je bij mij in stap 1 zat ... wie
had dat toen kunnen denken.
In de tweede reeks is Marcel Denduyver ongeslagen herfstkampioen geworden. Een
dikke proficiat Marcel.
Voor de dalers zitten er een stuk of vier in elkaars buurt. Dat wordt ongetwijfeld een
verbeten strijd tot op de laatste speeldag.

In ons boekje vindt je een probleemstelling en een uiteenzetting of beter een
systeem tegen de Pruisische verdediging (met een vervolg in ons volgend boekje).
Voor deze teksten dank ik Rudy Verhelst van harte om deze bereidwillig ter beschik-
king te stellen. Ik heb nog meer teksten van Rudy ontvangen, maar ik moet uiteraard
spreiden, wat Rudy wel zal begrijpen. Dank voor uw medewerking Rudy.

Verder nog veel schaakplezier en tot een volgende Nikei Info ...
André.
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pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. totaal ptn S.B.

1. VANDENBROUCKE T. 10 7 2 1 0 8,- ptn 39,25

2. VERHELST Rudy 10 8 0 2 0 8,- ptn 37,00

3. LEGEIN Youri 10 6 2 2 0 7,- ptn

4. VYVEY Peter 10 4 4 2 0 6,- ptn 36,50

5. DEGRANDE Ronny 10 5 2 3 0 6,- ptn 24,50

6. DENDUYVER Bart 10 4 3 3 0 5,5 ptn 12,50

7. BRUNO Fulvio 10 3 4 3 0 5,- ptn 15,00

8. DEWANCKELE Michel 10 3 0 7 0 3,- ptn 10,50

9. PASCAL Roland 10 3 0 7 0 3,- ptn 7,50

10. VANDECASTEELE Erik 10 2 1 7 0 2,5 ptn

11. VERBEKE Daniel 10 1 0 9 0 1,- ptn

RANGSCHIKKING - Reeks I
seizoen 2006-2007 (stand na de heenronde)

Clubkampioenschap NikeiClubkampioenschap Nikei

>>> Tim kon sterktehouder Rudy met behulp van SB voor blijven. De titel van herfstkampioen is dan ook voor Tim.
Een dikke proficiat aan onze jeugdspeler Tim. 
Voor de degradatie (2plaatsen) komen 4 kandidaten in aanmerking.  Michel en Roland hebben de beste papieren.
Daniël heeft een barslechte heenronde achter de rug. Zoals wij hem kennen geeft Daniel nooit de moed op. Het zou
zijn eerste schaakremonte niet zijn ...
Opgelet : de uitslagen zijn zonder punt voor de bye !!

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. totaal ptn S.B.

1. VANDENBROUCKE T. 15 9 4 2 0 11,- ptn

2. VERHELST Rudy 12 10 0 2 0 10,- ptn

3. DEGRANDE Ronny 15 8 3 4 0 9,5 ptn

4. LEGEIN Youri 13 7 4 2 0 9,- ptn

5. DENDUYVER Bart 15 5 7 3 0 8,5 ptn

6. VYVEY Peter 14 5 6 3 0 8,- ptn

7. BRUNO Fulvio 14 5 5 4 0 7,5 ptn

8. VANDECASTEELE Erik 14 3 2 9 0 4,- ptn

9. DEWANCKELE Michel 15 3 2 10 0 4,- ptn

10. VERBEKE Daniel 14 3 1 10 0 3,5 ptn

11. PASCAL Roland 15 3 0 12 0 3,- ptn

RANGSCHIKKING - Reeks I
seizoen 2006-2007 (stand op 23 februari)



pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. totaal ptn. SB

1. DENDUYVER Marcel 10 9 1 0 0 9,5 ptn

2. CLYBOUW Randee (R) 10 5 4 1 0 7,- ptn

3. GRYSON Wilfried 10 4 5 1 0 6,5 ptn 29,75

4. STEELANDT André 10 5 3 2 0 6,5 ptn 29,50

5. CORDY Joe 10 3 6 1 0 6,- ptn

6. MAERTENS Yves (R) 10 5 1 4 0 5,5 ptn

7. CREVITS Ruben (R) 10 2 2 6 0 3,- ptn 13,50

8. GIELEN Hector (R) 10 1 4 5 0 3,- ptn 13,25

9. SPEGELAERE Agnes 10 2 2 6 0 3,0 ptn 11,50

10. VERMEULEN Regina 10 1 3 6 0 2,5 ptn 12,50

11. DEWILDE Raymond 10 2 1 7 0 2,5 ptn 10,75

RANGSCHIKKING - Reeks II
seizoen 2006-2007 (stand na de heenronde)

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. totaal ptn. SB

1. DENDUYVER Marcel 14 12 1 1 0 12,5 ptn

2. STEELANDT André 15 9 4 2 0 11,0 ptn

3. CORDY Joe 15 6 7 1 0 9,5 ptn

4. CLYBOUW Randee (R) 15 6 5 4 0 8,5 ptn

5. MAERTENS Yves (R) 15 7 3 5 0 8,5 ptn

6. GRYSON Wilfried 14 5 6 3 0 8,0 ptn

7. GIELEN Hector (R) 14 3 6 5 0 6,0 ptn

8. SPEGELAERE Agnes 16 3 4 9 0 5,0 ptn

9. VERMEULEN Regina 15 3 4 8 0 5,0 ptn

10. CREVITS Ruben (R) 16 2 4 6 0 4,0 ptn

11. DEWILDE Raymond 15 3 2 10 0 4,0 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks II
seizoen 2006-2007 (stand op 23 februari 07)

>>> Marcel werd zonder een verliespartij herfstkampioen. Proficiat Marcel.  Verrassend op een tweede plaats jeugd-
speler Randee. 
N.B.:Er werd géén punt gegeven voor de bye wedstrijd !!



Nationale Interclub 2006-2007 - reeks 4C

PROBLEEMHOEKJE

Interclub ronde 6
KBSK4 -  Nikei : 3 - 1

VANDEN BERGHE F. (2082) - VERHELST R. (2117) 1 - 0
ROGIERS J. (1866) - VANDENBROUCKE T. (1777) 0 - 1
DEGRANDE M. (1849) - DENDUYVER B. (1677) 1 - 0
DE BISSCOP M. (1766) - DENDUYVER M. (1584) 1 - 0

Bord 1  : Rudy zag het gevaar van de oprukkende
damepionnen te laat, en werd daardoor op de vleugel
weggespeeld. Na enkele pionnen te hebben verloren,
kon hij de partij vergeten. 
Bord 2 : De Partij van Tim was de partij van de dag.

Tim startte met een stevige aanval en komt in het mid-
denspel een pion voor. Na 6 uur (!!!) spelen behaald
hij een heroïsche overwinning in het aartsmoeilijke
eindspel, waarbij de tegenstrever steeds met eeuwig
schaak of zelfs mat dreigde. 
Bord 3 : Na een trage start van Bart tegen het jeugdig

en vooral vrouwelijk geweld (niet bepaald de lieve-
lingstegenstanders van Bart) veranderde die plots van
taktiek en schoot in een Brugse furie. Bart kwam 2 vrij-
pionnen achter en zelfs met de loper kon hij deze niet
meer tegenhouden.    
Bord 4 : Marcel kwam een pion voor in de opening,

maar onderschatte in het middenspel het paard van de
tegenstander waarbij hij eerst 2 pionnen verloor en
later in verloren eindspel terecht kwam met een toren
vs Paard. 

Interclub ronde 7
Nikei Gistel - Roeselaere 1  : 1 - 3

VERHELST RUDY (2106) - ROGIERS LUC (2049) 0-1
LEGEIN YOURI (1895) - MUYLLE KRIS (1882) ½-½
VANDENBROUCKE T. (1933) - BLONDEEL B. (1890) ½-½
VYVEY PETER (1786) - SEGAERT MARC (1786) 0-1

Bord 1  : Rudy kreeg tweemaal remise voorgesteld -
weigerde deze telkens - misrekende zich in het eind-
spel en verkeek zich op het gevaar van de dubbele
lopers.  
Bord 2 : Na een half uur remise in een blitz partij ver-
sus een tegenstander die er nog +2000 elo had, maar
elo verloor door zijn snelle speelstijl ?   
Bord 3 : Na één uur remise. 
Bord 4 : Een moeilijke opening uit het boekje ? - De
tegenstander viel Peters Koningsvleugel aan, verloor/gaf
een loper om een opening te forceren, maar helaas
Peter viel aan in plaats van de ruil, verloor een toren en
de partij. Misschien een gemiste kans. 

Interclub ronde 8
Izegem 2 - Nikei Gistel  : 1,5 - 2,5

DEBROUWERE J. (1820) - VERHELST RUDY (2106) 0-1
DEPREZ TARCIS (1723) - VANDENBROUCKE T. (1933) 0-1
DELEERSNYDER LIES (1733) - VYVEY PETER (1786) 1-0
WINDELS MATTHIAS (1505) - BRUNO FULVIO (1706) ½-½

Bord 1 : Na een gelijkopgaande partij waar alle stuk-
ken nogal vlug van het bord verdwenen had Rudy de
afruil van het laatste stuk net iets beter uitgerekend dan
zijn tegenstrever. Zijn pion kon vlugger promoveren !  

Bord 2  : Tim kwam vlug slecht te staan en had al vlug
een pion verloren, maar zijn tegenstander was in een
vrijgevige bui en schonk dan ook maar een paar pion-
nen weg. 

Bord 3 : Wordt het een gewoonte van Peter om een
stuk weg te geven of waren het de vrouwelijke charmes
van zijn tegenspeelster die hem de das omdeden?

Bord 4  : Een zeer gelijkopgaande partij waar een
miniem voordeel voor de witspeler niet voldoende
bleek om de partij in zijn voordeel te beslissen. 

Stand reeks 4 - serie C

punten S.B.
1 Kortrijk 1 305 25,- 7
2 KISK 1 302 20.5 7
3 Roeselare 1 309 20,- 5.5
4 KBSK 4 303 18.5 5.5
5 KGSRL 7 401 16.5 4
6 Nikei Gistel 1 312 14.5 4
7 Veurne 1 322 14.5 3.5
8 Bredene 4 307 14.5 3
9 KGSRL 8 401 14.5 3
10 ZWS 2 313 13.5 2.5
11 KOSK 3 301 11,- 1.5
12 Izegem 2 340 9,-   1.5

Met nog 3 ronden te gaan zullen deze laatste ronden
beslissend zijn voor het behoud in 4de klasse. Wij
staan met een zestal ploegen binnen een zeer korte
speling van een 3tal punten, maar onze jongens gaan
ervoor, zodat wij al minstens één seizoen in 4de natio-
nale kunnen overleven ...

RrstuvwxyS
8jmieMmMf8
7agaMmjmg7
6MmhaMaME6
5mMcHagmM5
4MmImGmMB4
3mMmGmMmM3
2GAGmMAGA2
1DMmMFMmJ1
TrstuvwxyU

Mat in 3 !
Wit aan zet.
Kunt u het vinden ?
(zonder schaakcomputer uiteraard !

Rudy Verhelst
(antwoord in ons volgend boekje)



- Clubkampioenschap: Laatste ronde vrijdag 27 april 2007

- Open Zwitsers Tornooi:
Ronde 1 : 04/05 - Ronde 2 : 11/05 - (Lesavond of tornooitje of ... : 18/05) - Ronde 3 : 25/05 - Ronde 4 : 
01/06 - Ronde 5 : 08/06 - Ronde 6 : 15/06 - Ronde 7 (laatste ronde) : 22/06

- Receptie & Prijsuitreiking : Afsluiting v/h seizoen : vrijdag 29 juni 2007

Provinciale liga kampioenschappen

KALENDER

Stand na ronde 5
Reeks C (tussen 1600 & 1800 elo)

20 deelnemers

1. Vandenbroucke Tim (1777) 4,0 / 5
2. Lenoir Aurele (1786) 3,5 / 5
13. Denduyver Bart (1677) 2,0 / 5
15. Dewanckele Michel (1664) 1,5 / 5

>>> Tim staat na Ronde 5 aan de leiding en maakt
kans op de titel in deze reeks.  Bij het ten perse gaan
van dit nummer heeft Tim spijtig genoeg verloren in
ronde 6 vs de nr 3 en heeft zijn lot niet meer in eigen

handen. Tim moet winnen in de laatste ronde en de
ander mag max. remise spelen.  

Stand na ronde 5
Reeks D ( - 1600 elo)

32 deelnemers

1. Vandenberghe Jason (1506) 5.0 / 5
10. Denduyver Marcel (1563) 3.0 / 5
13. Steelandt Andre (1432) 3.0 / 5
27. Gryson Wilfried (1416) 1.5 / 5

Speler Elo  NIEUWE gesp. verschil
sept. 06 ELO matchen

BRUNO FULVIO 1669 1706 94 + 37

DEGRANDE RONNY 1818 1812 194 - 6

DENDUYVER BART 1677 1688 751 + 11

DENDUYVER MARCEL 1563 1584 532 + 21

DEWANCKELE MICHEL 1664 1635 357 - 29

GRYSON WILFRIED 1416 1424 560 + 8

LEGEIN YOERI 1898 1895 116 - 3

PASCAL ROLAND 1496 1498 304 + 2

STEELANDT ANDRE 1432 1453 416 + 21

VANDECASTEELE ERIK 1499 1502 167 + 3

VANDENBROUCKE TIM 1777 1933 72       ☞ + 156 !!!!!!

VERBEKE DANIEL 1615 1562 335 - 53

VERHELST RUDY 2117 2106 670 - 11

VYVEY PETER 1776 1786 150 + 10

Aangesloten leden die niet deelnemen aan het clubkampioenschap :
HENDERYCKX PIETER 1613 1613 388 =

MYLLE FREDERIK 1856 1842 89 - 14

OLIVIER LUC 1523 1523 28 =

Deelnemers aan het clubkampioenschap, maar Nikei niet als hoofdclub :
CORDY JOE 1644 1624 723 - 20

DEWILDE RAYMOND 1406 1375 631 - 31

SPEGELAERE AGNES 1273 1267 705 - 6

VERMEULEN REGINA 1150 1157 489 + 7

Nieuwe ELO punten     febr. 2007

 



Jeugdschaak

Een systeem tegen de Pruisische verdediging. (Rudy Verhelst)

Zoals je op de foto’s kunt zien, kent onze jeugd-
schaak de laatste jaren een bloei. 
Onder deze jonge gasten misschien een nieuwe
Rudy, Youri, Tim, Peter of Ronny ... of misschien
een clubspeler die de taken later zall overnemen
van onze jeugdleiders Bart, André, Daniel en Erik
(universeel vervanger).
Het bestuur zoekt nog een vrijwilliger om Arne -
Ruben en Randee te begeleiden in hun 4de stap !
Wij geven jeugdschaak vanaf de eerste  zondag
van oktober t.e.m. de laatste zondag van maart
telkens van 10 uur tot 12 uur ...
Zijn er mensen die onze jeugd een toekomst wil-
len geven in het schaken en in Nikei ...

De Pruisische verdediging ontstaat als volgt :    

1.e4 - e5  2.Pf3 - Pc6  3.Lc4 - Pf6

Zwart hoopt op 4. Pg5, maar dat kent hij waarschijnlijk en voor een pion kan
hij een dijk van een positie krijgen. Na ... d5 5. exd Pa5 6. Lb4+ c6 7. dxc bxc
8. Le2 h6 9. Pf3 e4 krijgt zwart een grote voorsprong in ontwikkeling. (Deze
opening noemt twee paardenspel in de nahand)
Je kunt beter proberen zwart in de luren te leggen met een ander systeem dat
vol
giftige zetjes zit, jij kent ze straks wel maar hij misschien nog niet. 



4.d4

Naar deze zet gaan we kijken, een goede zet, aanval in het centrum en de
diagonaal van de loper op c1 komt vrij. Nu heeft zwart 4 antwoorden en
deze moet je nu goed bestuderen. Meestal krijg je variant 4 tegen. Het is wel
te verwachten dat ze er niet alles van weten en dat geeft je de mogelijkheid
lekker snel te winnen. 

Variant  1
4 ... - Lb4+

Dit krijg je vaak tegen een zwakkere speler. Schaak zetten vinden ze al een
hele prestatie.

5.c3

Je wint een tempo door deze aanval op de loper en dat is net genoeg om een
ernstige dreiging tot uitvoering te brengen. 

5. ... Ld6 

Dat ziet er lelijk uit, maar het is de enige manier om de pion op e5 op het
bord te houden. 5. ... La5  wordt met  6. dxe beantwoord en als dan ... Pxe4
komt volgt 7. Dd5 met mataanval en stukwinst. Ook 6. ... Pg4 is fijn voor wit
7. Lxf7+ Kxf7 8. Pg5+ en 9. Dxg4. 
Als zwart de pion op e5 neemt sta je nog steeds een pion voor en zwart kan
niet meer rokeren. 

6.dxe

Zwart staat nu al beroerd en je had gewoon 6. Pbd2 kunnen  spelen, het is
niet duidelijk hoe de loper op c8 in het spel moet komen. Dit is echter nog
een betere zet. 

... Pxe5

Door zo terug te nemen houdt zwart het loperpaar. Zwart zal nu waarschijn-
lijk al aan een schone luier toe zijn. En  6. ...Lxe5  dan? Wit zet een vork door
7. Pg5 met aanval op f7. Na het normale 7. ... 0-0 volgt 8.f4 Ld5 9 e5 en wit
wint een stuk

7.Pxe5

Wit ruilt af omdat hij een vork wil zetten op de zwarte loper en het paard. 



7 ... Lxe5

Wat anders?

8.f4

De pointe. Na 8. ... Le6 volgt 9. e5. 9. ... De7 helpt dan niet vanwege het sim-
pele 10. De2. 
Maar als je tegenstander van  de schrik is bekomen kan hij nu een valletje
zetten, let dus op.

8 ... Pxe4

Als je nu zit te dutten en 9. fxe5 speelt wordt je akelig verrast door 9. ... Dh4+
10. g3 Pxg3 met een geweldige aanval voor zwart. We weten gelukkig dat f7
een zwakte is en daarom spelen we de juiste zet.

9.Dh5!

Ziezo,  3 vliegen in 1 klap, mat op f7, loper pakken en Dh4+ is verhinderd.
Als zwart nu rokeert neem je de loper met 10 fxe en sta je gewonnen. Als hij
9. ... De7 speelt neem je de loper met de dame en kunnen de stukken wel
weer in de doos.

Variant 2
4 ... Pxd4

Ruilneven zullen dit spelen, ”nu komt 5. Pxd4 en dan neem ik terug met de
pion”. Neus, kereltje, leg alvast een pamper klaar. 
Er komt een daverende verrassing, anti-Pruisisch spelers kennen hun theorie
tot in de puntjes.

5.Lxf7+!

Wat doet ie nou? Geeft zomaar een stuk weg!

5 ... Kxf7

Zwart neemt. 



6.Pxe5+
Lekker pionnetje met schaak en nog een paardje toe. 
6 ... Ke8
Eigenlijk de beste zet. De koning staat daar redelijk veilig. Als zwart intussen
een waas voor de ogen heeft gekregen kan hij ook wel eens 6. ... Ke6 spelen in
de hoop na 7. Dxd4 c5 8. Dc3 Pxe4 je paard te pakken. Maar na 9. Df3 levert
... Kxe5 niets op vanwege 10. Lf4+ en de koning kan zijn eigen paard niet ver-
dedigen. 10 ... Kf5 gaat niet vanwege 11. Lxc7+ en 10. ... Kd5 is gevaarlijk van-
wege  11. Pc3+. 10. ... Kd4 gaat niet vanwege 11. Dd3#. 

7.Dxd4

Een pion vóór en zwart kan niet meer rokeren. Zwart moet nu proberen de
pion terug te winnen en de dames te ruilen, zijn volgende zet is praktisch
gedwongen. 

7 ... De7

Meestal is zwart al zo van de pedalen geschoten dat hij dit niet eens meer kan
bedenken, je moet er toch rekening mee houden dat hij deze zet vindt.

8.f3

De enige zet om de pion te behouden 

8 ... c5

Zwart probeert de dame te verjagen en het paard op e5 te winnen.

9.Dc3

Wit moet zijn paard blijven dekken. 

9...d5

De laatste kans er nog iets van te maken. Als wit slaat op d5 neemt hij met
het paard en valt het witte paard op e5. Zwart dreigt ook  10...d4 Als je het
paard probeert te dekken met 10 Lf4 dan volgt ... Ph5 en na 11. Lg3 komt ...
d4 met een heleboel narigheid
Er blijft geen keus, je moet de pion teruggeven en daarvoor in de plaats nieu-
we problemen op zwart los laten.

10.f4

Dit is een goed voorbeeld van het omzetten van het ene voordeel in het ande-
re, na 10. ... Pxe4 11. Db3 (denk eraan dat je op de 3e rij moet blijven om Dh4+
te kunnen pareren met 12. g3) kun je daarna rokeren en zwart nog lang niet.
Je hebt een veel betere stelling.

Rudy Verhelst
(variant 3 en 4 volgen in onze volgende Nikei Info)


