
Beste schaakvrienden,

Het schaakseizoen loopt naar zijn einde en alle kampioenen en  (bijna) alle
tornooiwinnaars zijn gekend. Voor de tweede maal op rij mochten wij Rudy Verhelst
als clubkampioen van Nikei proficiateren. Maar ietsje onverwachter en daardoor
groter nieuws is wellicht dat onze jeugdspeler Ruben Crevits kampioen geworden is
in reeks twee. Een dikke proficiat aan beiden.

We spelen volgend seizoen opnieuw interclub - 4de reeks - Door het afhaken
van twee vaste spelers zijn wij dringend op zoek naar (goede) schakers, die de eer en
de kleuren van Nikei willen verdedigen, als vaste speler (of reserve voor toe en af).  Er
wordt gespeeld op zondag namiddag - de helft van de partijen gaan door in ons lokaal
in Gistel de andere op verplaatsing. Indien u belangstelling hebt, gelieve dan
dringend onze tornooileider Bart Denduyver te verwittigen. De spelerslijst dient
immers half augustus (tijdens ons schaakverlof!) te worden ingediend.

Iedere schaker met partner wordt verwacht op onze jaarlijkse receptie met
prijsuitreiking op vrijdag 4 juli as. Zie ook uitnodiging achteraan deze Nikei Info. 
Uw aanwezigheid doet ons een enorm plezier ...

Verder hoop ik u allen terug te zien voor ons volgend schaakseizoen. Wij
wensen U een prachtige zomer met veel zon en veel schaakplezier ...

André.
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Ruben Crevits
Kampioen

reeks II

Rudy Verhelst
Clubkampioen

Nikei



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

1. VERHELST Rudy 7 6 1 0 0 6,5 ptn

2. DENDUYVER Marcel 7 4 2 1 0 5,0 ptn

3. DEGRANDE Ronny 7 2 3 2 0 3,5 ptn

4. VERBEKE Daniel 7 3 0 4 0 3,0 ptn

5. DEWANCKELE Michel 7 2 2 3 0 3,0 ptn

6. VYVEY Peter 7 2 2 3 0 3,0 ptn

7. DENDUYVER Bart 7 1 4 2 0 3,0 ptn

8. BRUNO Fulvio 0 0 0 0 0 0 ptn   (ff voor de terugronde)

EINDRANGSCHIKKING TERUGRONDE - REEKS I

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

1. CREVITS Ruben 7 5 1 1 0 5,5 ptn 18,75

2. DE SOETE Jan (R) 7 5 1 1 0 5,5 ptn 15,25

3. STEELANDT André 7 4 2 1 0 5,0 ptn

4. GIELEN Hector (R) 7 3 0 4 0 3,0 ptn

5. MAERTENS Yves (R) 7 2 1 4 0 2,5 ptn 8,00

6. PASCAL Roland 7 2 1 4 0 2,5 ptn 7,75

7. GRYSON Wilfried 7 2 0 5 0 2,0 ptn

8. VANDECASTEELE Erik 7 2 0 5 0 2,0 ptn

EINDRANGSCHIKKING TERUGRONDE - REEKS II

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
seizoen 2007-2008seizoen 2007-2008 (EINDST(EINDSTANDAND TERUGRONDE)TERUGRONDE)

Zoals enigszins verwacht was Rudy niet te stoppen in de terugronde. Enkel tegen Michel Dewanckele moest hij een
remise toestaan. Profiat Rudy – voor uw 2de kampioenstitel bij Nikei !
Het zilver was dit seizoen voor een ancien die al 40 jaar meedraait in de club, nl.: Marcel Denduyver – de rest van de
groep was zeer aan elkaar gewaagd, het waren de kleine details die beslistten over winst of verlies.              
Na Bruno Fulvio had ook Peter Vyvey een (tijdelijk) dipje - gelukkig herpakte hij zich en behaalde nog een mooie 4de
plaats.
Naast de remise van Michel tegen Rudy waren de andere mooie partijen in de terugronde de winst van Michel vs Ronny
– en de wonderbaarlijke winst van Daniël vs Bart (die er een allergie aan paarden(vlees) aan overgehouden heeft (?) ).

In deze reeks bleef het spannend tot de laatste ronde en er nog voorbij ook – weeral werk met mijn sonny-berger reken-
machine. Na het verlies van Ruben in de 3 ronde vs Hector, nam Jan de leiding over. Ruben moest dus de
onderlinge partij winnen en dat deed hij ook – de laatste ronde moest de doorslag geven, resp tegen André en Yves –
maar ook deze beide partijen werden remise – zodat er wat rekenwerk aan te pas kwam – hieruit kwam Ruben met
het kleinste verschil als overwinnaar uit. Kampioen reeks 2 : Proficiat Ruben ! 
De eerste titel is binnen – hopelijk volgen er nog vele ! Het zilver was (op de fotofinish) voor Jan en het brons was voor
onze voorzitter André.

 



Een record aantal spelers (27) doen dit jaar mee aan ons Tornooi. Naast onze eigen spelers ook
enkele bekenden, zoals onze schaakvrienden uit Pion 68 : Joe Cordy, Agnes Spegelaere en Robert
Demeuter; Gilbert Pille uit het verre Oost-Duinkerke; ook een nieuw gezicht, nl.:
Dhr André Deceuninck van Kosk Oostende. Alle hartelijk welkom.
Het lag in de bedoeling van onze tornooileider om enkele jeugdspelers die geslaagd waren in stap
2 (o.a. Wannes en Ward) te laten proeven van het grote werk, tezamen met de volwassenen die
de basiscursus hebben gevolgd (Noël, Ria, Ginette en Willy). Wij hadden gehoopt op 7 spelers of
meer, zodat zij een afzonderlijk tornooi zouden kunnen afwerken. Waarschijnlijk door een of
ander misverstand zijn een aantal slechts afgekomen vanaf de tweede ronde, waardoor zij in de
eerste ronde slechts met 6 waren. Daardoor hebben wij iedereen tezamen laten spelen. Bij deze
groep konden wij ook Luc Simoen verwelkomen die het schaken heeft geleerd via zelfstudie en
internetschaken. Er zal dus wel een afzonderlijk klassement opgemaakt worden voor deze recre-
atieve spelers tezamen met de spelers -1400 Elo.
Met zo’n opkomst beloofd deze editie ook superspannend te worden, en niet te vergeten :
iedere aanwezige op de receptie op 4 juli, heeft prijs !

ZWITSERS TORNOOI - ereprijs Joris Logier

Ronde 1 - 16/05/08

Vandecasteele E.- Verhelst Rudy 0-1
Legein Youri - Steelandt André 1-0
Pascal Roland - Mylle Frederik 0-1
Vandenbroucke T. - Gryson Wilfried 1-0
Spegelaere Agnes - Deceuninck André 0-1
Demeuter Robert - Crevits Ruben 1-0
De Soete Jan - Denduyver Bart 0-1
Cordy Joe - Maertens Yves 1-0
Manhaeve Wannes - Verbeke Daniel 0-1
Dewanckele Michel - Pille Gilbert 1-0
Simoen Luc - Denduyver Marcel 0-1

Geen enkele van de favorieten heeft zich laten
verrassen in deze ronde.

Ronde 2 - 23/05/08

Verhelst Rudy - Demeuter Robert 1-0
Denduyver Bart - Legein Youri 0-1
Mylle Frederik - Cordy Joe ½-½

Deceuninck André - Dewanckele Michel 0-1
Verbeke Daniel - Denduyver Marcel 0-1
Spegelaere Agnes - Vandenbroucke T 0-1
Maertens Yves - Vandecasteele Erik 1-0
Steelandt André - De Soete Jan 0-1
Pille Gilbert - Pascal Roland ½-½

Gryson Wilfried - Manhaeve Wannes 1-0
Crevits Ruben - Simoen Luc 1-0
Meyns Ginette - Hardy Ward 0-1
Reynaert Noel - Werbrouck Willy 0-1

- Nog een aantal recreatieve spelers sluiten aan
bij het tornooi.
- Jeugdspeler Ruben (stap 4) vs Luc Simoen
(Stap 1) - Ruben reed Luc uit het wiel en de
partij.
- Rudy kon de partij tegen  Robert vakkundig
afmaken in 15 zetten.
- Michel komt loper vs pion voor na de opening
met winst als gevolg in het eindspel.



- Wilfried had het niet onder de markt tegen
Wannes (Jeugd stap 2) – maar de ervaring gaf
naar het einde toe de doorslag met winst.
- André verloor zijn dame in het middenspel –
en zag Jan met de partij op de moto wegrijden.
- Erik tastte tijdens de partij in het duister en
toen Yves ook nog de slagbomen dichtdeed
was de partij verloren.
- Roland en Gilbert speelden een spannend
eindspel met lopers van verschillend kleur wat
resulteerde in remise.

Ronde 3 - 30/05/08

Vandenbroucke Tim - Verhelst Rudy 0-1
Legein Youri - Dewanckele Michel 1-0
Denduyver Marcel - Mylle Frederik 0-1
Cordy Joe - Deceuninck André ½-½

Demeuter Robert - Maertens Yves 0-1
Hardy Ward - Denduyver Bart 0-1
De Soete Jan - Verbeke Daniel 0-1
Werbrouck Willy - Gryson Wilfried 0-1
Pascal Roland - Crevits Ruben ½-½

Vandecasteele Erik - Pille Gilbert 0-1
Manhaeve Wannes - Steelandt André 0-1
Simoen Luc - Spegelaere Agnes 0-1
Dejonghe Ria - Meyns Ginette 1-0

Met de partij van Tim vs Rudy begint de
titel(strijd). Tim stond iets beter met loper vs 2
pionnen maar verbonden vrijpionnen zijn zo
moeilijk te stoppen.
- André vs Wannes of leraar vs leerling stap 2.
Wannes stak van wal met een stevige konings-
aanval maar kwam nog enkele stappen tekort.
- Een dames (koffiekransje) onderonsje tss Ria
en Ginette
- Erik kwam een loper achter in de opening en
verloor later de partij vs Gilbert.
- De verrassing van de avond was de winst van
Yves Maertens vs Robert Demeuter, die na een
mooie gelijk opgaande partij plots verrast werd
door een zeer sterke open lijn met torens van
Yves.

Ronde 4 - 07/06/08

Verhelst Rudy - Legein Youri ½-½

Mylle Frederik - Vandenbroucke Tim 1-0
Dewanckele Michel - Denduyver Bart ½-½

Denduyver Marcel - Cordy Joe ½-½

Verbeke Daniel - Gryson Wilfried 1-0
Maertens Yves - Pille Gilbert 0-1

Deceuninck André - Crevits Ruben 1-0
Steelandt André - Reynaert Noel 1-0
De Soete Jan - Pascal Roland 0-1
Hardy Ward - Spegelaere Agnes 0-1
Werbrouck Willy - Simoen Luc 1-0
Meyns Ginette - Manhaeve Wannes 0-1

Een ongemeen boeiende strijd voor tornooi-
winst, kondigt zich aan. Na de remise tussen
de twee top favorieten en de winst in het jeugd-
duel tussen Frederik en Tim, komt Frederik mee
aan de leiding

Ronde 5 - 14/06/08

Legein Youri - Mylle Frederik 0-1
Verbeke Daniel - Verhelst Rudy 0-1
Pille Gilbert - Deceuninck André ½-½

Denduyver Bart - Denduyver Marcel ½-½

Cordy Joe - Dewanckele Michel 0-1
Spegelaere Agnes - Steelandt André 0-1
Pascal Roland - Werbrouck Willy 1-0
Gryson Wilfried - Maertens Yves 0-1
Crevits Ruben - Vandenbroucke T 0-1
Reynaert Noel - Demeuter Robert 0-1
Dejonghe Ria - De Soete Jan 0-1
Manhaeve Wannes - Hardy Ward 0-1
Simoen Luc - Vandecasteele Erik 0-1 



Stand na 5 ronden VSF spelers
ptn S.B.

1. Mylle Frederik 4,5 13,75
2. Verhelst Rudy 4,5 11,75
3. Legein Youri 3,5 11,25
4. Dewanckele Michel 3,5 9,75
5. Pascal Roland 3,0 6,75
6. Denduyver Bart 3,0 6,50
7. Deceuninck André 3,0 6,25
8. Vandenbroucke Tim 3,0 5,50
9. Denduyver Marcel 3,0 5,50
10. Verbeke Daniel 3,0 5,00
11. Steelandt André 3,0 4,00
12. Cordy Joe 2,5
13. Demeuter Robert 2,0
14. Vandecasteele Erik 1,0

Stand na 5 ronden recreatieve spelers
ptn S.B.

1. Pille Gilbert 3,0 7,50
2. Maertens Yves 3,0 6,00
3. De Soete Jan 2,0 5,50
4. Hardy Ward 2,0 5,00
5. Gryson Wilfried 2,0 3,50
6. Spegelaere Agnes 2,0 3,00
7. Werbrouck Willy 2,0 2,25
8. Crevits Ruben 1,5
9. Dejonghe Ria 1,0 4,75
10. Meyns Ginette 1,0 1,00
11. Manhaeve Wannes 1,0 1,00
12. Reynaert Noel 1,0 1,00
13. Simoen Luc 0,0

DOLLE DAGEN - Promotie voor onze club

Het bestuur van Nikei dankt ieder
lid die zijn steentje heeft bij-
gedragen op de dolle dagen
teneinde onze club bij het brede
publiek iets bekender te maken en ..
om (wie weet) nieuwe leden over
de streep te trekken

Wij denken niet alleen aan
nieuwe leden maar ook
aan nieuwe lesgevers ... 



PROBLEEMHOEK(JE) - OPLOSSCHAAK Ruben Crevits

Oplossing uit ons vorig boekje :

1. Dxh6† - gxh6; 2. Pxf6† - Kh8; 3. Txg8#

Nieuwe opgave - Oplosschaak

Voor sommigen onder jullie is oplosschaak com-
pleet nieuw, anderen hebben er al eens van
gehoord en nog anderen zijn er regelmatig mee
bezig. Het is moeilijk en daarom juist een uitda-
ging. Vaak gaat het over gemakkelijk uit te spelen
stellingen, maar die heel wat moeilijker blijken te
zijn als je te horen krijgt dat de partij in 2 of 3
zetten
g e w o n n e n
moet zijn. 
Zo is deze
stelling heel
makkelijk te
winnen voor
wit.

Maar zo gemakkelijk is het niet, als er mat in 3
gevraagd wordt voor wit: Frederik en Rudy hebben
veel moeten uitproberen en lang gezocht om de
oplossing te vinden. Deze oplossing is 1. Lg8 - c2
(de enige mogelijkheid voor zwart) 2. Tf7 - (de
toren blokkeert de loper zodat het geen pat is) Ka2
(opnieuw de enige mogelijkheid voor zwart) 3.
Ta7#. Uit deze oplossing kunnen we afleiden dat
zetdwang heel belangrijk is in oplosschaak.
Bovendien is het nooit zo dat er nutteloze stukken
op het bord staan. 

Een gemakkelijker voorbeeld, maar heel typisch
oplosschaak, is de volgende stelling: (mat in 2)

(Deze 2 oefeningen
komt uit BK

Oplosschaak voor -
20-jarigen.)

KALENDER

vrijdag 27 juni 08 laatste ronde (7de) Zwitsers tornooi

vrijdag 4 juli 08 Gratis receptie met prijsuitreiking - afsluiting seizoen
Zie uitnodiging achteraan deze Nikei Info.

vrijdag 29 aug. 08 Algemene vergadering met inschrijving voor het nieuw seizoen - 
gevolgd door een simultaan van de clubkampioen.

vrijdag 5 sept. 08 Snelschaakkampioenschap

vrijdag 12 sept. 08 Aanvang clubkampioenschap Nikei

Nationale Interclubs - seizoen 2008 - 2009:
05 & 19 okt.,  02 & 23 nov.,  07 dec. 2008
04 & 18 jan.,  01 & 15 feb.,  08 & 22 maart 2009

Provinciale Ligakampioenschappen - seizoen 2008 - 2009:
12 okt.  –  09 nov.  –  30 nov.  –  14 dec. 2008
11 jan.  –  22 febr.  –  15 mrt. 2009

RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7mMmMmMmM7
6MmMmMmMm6
5mMmMmMmM5
4MmMmMmMm4
3mMaMmMmM3
2ImMmMDMm2
1fMFMmMmM1
TrstuvwxyU

RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7EMmMmGmM7
6MmlmMmMm6
5mMmMmMmM5
4MmLmMmMm4
3mMmMmMmM3
2MmMmMmMm2
1mMmMmMmM1
TrstuvwxyU



Iedereen heeft de mogelijkheden van wit bekeken,
maar de echte oplosschakers kijken  ook naar de
mogelijkheden van zwart. Als wit de pion doet pro-
moveren naar een dame (1. f8D/L ? is fout, want
dan is het pat.). Na de promotie tot paard is zwart
verplicht het matveld in te lopen. Een mooi voor-
beeld van zetdwang. 1. f8P - Kd6 2. Dc5# Uit de
vorige 2 voorbeelden merken we dat de oplossing
meestal niet met schaak begint in de eerste zet.
Oplosschaak bestaat niet alleen uit het zo snel
mogelijk mat zetten, maar soms is het ook een
onverhoopte remise halen. In de meeste oefenin-
gen zitten er pat- of matdreigingen. Een voorbeeld:

1. Td8+ (dan toch eens schaak bij de eerste zet in
oplosschaak) - Db8 en nu niet Txb8 maar 2. Tg8!
Dxg8 (de enige verstandige mogelijkheid) en het is
pat.

Voor jullie aan de onderstaande problemen begin-
nen, heb ik nog enkele tips voor jullie:
- Tempo’s en zetdwang is belangrijk.
- Elk stuk op het bord heeft een nut. De beginzet
ziet er niet sterk uit (De eerste zet is meestal geen
schaak.)
- Overloop ook de mogelijkheden van zwart !

Enkele oplosschaakprobleempjes :

1. Mat in 2: (één juiste beginzet)

RrstuvwxyS
8lmMmMmMm8
7aMmMmMmM7
6GmMmMmMm6
5mMmMeMmM5
4MmMmMmMm4
3mMmJaMmM3
2MmMmGaMm2
1mMmMmLmM1
TrstuvwxyU

2. Mat in 2:

3. Mat in 2: 

4. Het volgende probleempje is maar al te gek. De
opdracht luidt: wit speelt en geeft mat in één zet.
Dan wordt het matgevend stuk (en het eventueel
geslagen zwarte stuk) van het bord genomen en wij
zoeken weer een mat in één en vervolgens terug !
Hoeveel keer kan men aldus mat en één geven ?

Alle oplossingen komen in het volgende boekje.
Voor meer informatie en oefeningen hoef je enkel
‘probleemschaak’ in te tikken in google.

Ruben Crevits.

RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7mMmMmGmK7
6MmMmlmMm6
5mMmMmMmM5
4MmMmLmMm4
3mMmMmMmM3
2MmMmMmMm2
1mMmMmMmM1
TrstuvwxyU

RrstuvwxyS
8LmKmMmMm8
7mgmMmMmj7
6MmMmMmMm6
5mMCMmMmM5
4MmMmMmMm4
3mMmMmMmM3
2JmMmMmMm2
1mMmMmMml1
TrstuvwxyU

RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7mMmMmMmM7
6MmMmMmMm6
5mMmMmMmL5
4MmMmMmMm4
3mMDMmMAM3
2MmMDMmGf2
1mMEMmMmM1
TrstuvwxyU

RrstuvwxyS
8MmMmMmMB8
7mMmMmgmM7
6MmMaMmhm6
5mjmMfhFM5
4MmKaMaMB4
3mMAGmGAM3
2MmMAMAMm2
1DMCMdJmI1
TrstuvwxyU



Beste schaakvrienden en jeugdspelers,

Wij nodigen u uit, tezamen met uw partner (of ouders), op vrijdag 04 juli 2008
om 20 uur, op de jaarlijkse receptie met prijsuitreiking en het afsluiten van huidig schaak-
seizoen.

Er is prijsuitreiking van onze competitie en tornooien van het voorbije schaakseizoen
(Clubkampioenschap - Snelschaak - Beker & Zwitsers tornooi).

Wij vieren  ook de laureaten van de jeugdschaakopleiding.
(De jeugdspelers die niet slaagden of dit seizoen géén examens aflegden zijn uiteraard ook
welkom).

Daarna is er tijd voor een babbel bij enkele hapjes en drankjes. 

Het bestuur hoopt u allen te kunnen begroeten op onze receptie.

Namens het bestuur,

Steelandt André
voorzitter

PS.: Op voorhand nodigen wij u allen uit voor volgend seizoen : 

vrijdag 29 augustus : algemene vergadering met inschrijving voor het nieuw seizoen
gevolgd door een simultaan door de clubkampioen.

vrijdag 5 september : snelschaakkampioenschap
vrijdag 12 september : aanvang clubkampioenschap
zondag 7 oktober : aanvang jeugdschaak

PS. bis: Ken je een schaakliefhebber in je omgeving, spreek hem(haar) aan, misschien
worden ook zij lid van deze geweldige vriendenkring, die Nikei Gistel toch is,
je doet er de club een geweldig plezier mee !

Dank bij voorbaat en tot op de receptie ....

KONINKLIJKE SCHAAKKRING

NIKEI GISTEL


