
Beste schaakvrienden,

De lente is in ‘t land (of we hopen het toch, na die lange winter), dus ook weer de
inspiratie voor een nieuw clubblaadje ...

Na de spanning wie al dan niet in reeks één of reeks twee mag spelen in de terug-
ronde, volgt nu de ontknoping. Wie wordt clubkampioen? Niets is reeds beslist in reeks 1,
gezien onze drie tenoren elkaar nog moeten partij geven. In reeks twee staan ze ook met vier
te trappelen om kampioen te worden.

Let op : de inhaalavonden op 23 en 30 april worden noodgedwongen in Eernegem
gespeeld, gezien ons clublokaal niet beschikbaar is door een tentoonstelling !!

Straks begint ook ons Zwitsers tornooi. Wij hopen op een massale deelname ...
(zie ook kalender)

Na het Liga kampioenschap verscheen onderstaande foto in de pers :

Zittend vlnr.: Burgemeester Bart Halewyck; Emile Boucquet (kampioen reeks D); Bert Feys (kampioen
reeks B); Marc Daels (kampioen van West-Vlaanderen); François Vandamme (Liga voorzitter); André
Steelandt (voorzitter Nikei)
Staande vlnr.: 2 supporters; Tim Vandenbroucke; Marcel Denduyver; Daniel Verbeke; Erwin Declercq
(schepen); Jef Pollentier (provincieraadslid); Erik Vandecasteele en Bart Denduyver.

Wij wensen al onze schakers nog veel schaakplezier en alvast prettige
paasfeesten en tot een volgende Nikei Info ...

André.
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pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten S.B.

1. MYLLE Frederik 15 13 2 0 0 14,0 ptn

2. VYVEY Peter 15 10 5 0 0 12,5 ptn 84,25 ptn

VANDENBROUCKE Tim 15 10 5 0 0 12,5 ptn 84,25 ptn

4. DENDUYVER Marcel 15 8 4 3 0 10,0 ptn 60,25 ptn

5. DENDUYVER Bart 15 7 6 2 0 10,0 ptn 60,00 ptn

6. DE SOETE Jan 15 7 3 5 0 8,5 ptn 48,50 ptn

7. VERBEKE Daniel 15 8 1 6 0 8,5 ptn 42,50 ptn

8. VANDECASTEELE Erik 15 6 3 6 0 7,5 ptn 36,75 ptn

PASCAL Roland 15 6 3 6 0 7,5 ptn 36,75 ptn

10. STEELANDT André 15 5 4 6 0 7,0 ptn 38,00 ptn

11. DEWANCKELE Michel 15 5 4 6 0 7,0 ptn 37,00 ptn

12. MAERTENS Yves (R) 15 4 1 10 0 4,5 ptn

13. VERHULST John 15 2 4 9 0 4,0 ptn

14. MACKIN Eamon (R) 15 2 3 10 0 3,5 ptn

15. GRYSON Wilfried 15 1 4 10 0 3,0 ptn

EINDRANGSCHIKKING HEENRONDE

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
HeenrHeenronde   -   seizoen 2009-2010onde   -   seizoen 2009-2010

Frederik drukt zijn (schaak)stempel dit jaar op het clubkampioenschap – met slecht 2 remises zal hij al een serieus
(schaak)dipje moeten krijgen in de terugronde willen Tim en Peter nog een kans maken.
Met een 4de plaats net naast het podium staat onze oude schaakvos Marcel – Die bij sommige partijen nog steeds
zijn onovertrokken trukkendoos boven haalt.  
Met een sterke remonte met winsten vs Erik, Roland en Andre kwam Bart op gelijke hoogte met vader Marcel. Toen
Sonnenborg-Berger op de proppen kwamen, moest hij toch het hoofd buigen voor vader !
Jan en Daniël vervolledigen de 1ste Reeks.
Wegens het wegvallen van Dhr John Verhulst voor de terugronde – zijn Erik en Roland gered ... of gespaard gebleven
van .... ?  Wegens de gedeelde 8ste plaats van Erik en Roland, ook na Sonnenborg-Berger, was er bijna nog een test-
match nodig  om te bepalen wie mocht meedoen in 1ste reeks ... !
Met een  half puntje achterstand volgen André en Michel – het belooft een spannende strijd te worden tussen deze 4
spelers voor het kampioenschap in 2de reeks.
Of  komen de verrassing uit de achterhoede van het schaakpeloton – Want met Yves, Eamon en Wilfried weet je
maar nooit.   



pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten punten totaal
terugronde heenronde punten

1. MYLLE Frederik 3 3 0 0 0 3,0 ptn 14,0 17,0

2. VANDENBROUCKE Tim 3 3 0 0 0 3,0 ptn 12,5 15,5

3. VYVEY Peter 1 1 0 0 0 1,0 ptn 12,5 13,5

4. DENDUYVER Bart 3 2 1 0 0 2,5 ptn 10,0 12,5

5. DENDUYVER Marcel 3 1 1 1 0 2,5 ptn 10,0 11,5

6. VERBEKE Daniel 2 0 2 0 0 2,0 ptn 8,5 10,5

7. DE SOETE Jan 4 1 0 3 0 1,0 ptn 8,5 9,5

RANGSCHIKKING TERUGRONDE REEKS I

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
TTererugrugronde   -   seizoen 2009-2010onde   -   seizoen 2009-2010

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten punten totaal
terugronde heenronde punten

1. PASCAL Roland 3 2 1 0 0 2,5 ptn 7,5 10,0

2. DEWANCKELE Michel 3 2 1 0 0 2,5 ptn 7,0 9,5

3. STEELANDT André 3 2 1 0 0 2,5 ptn 7,0 9,5

4. VANDECASTEELE Erik 3 1 0 2 0 1,0 ptn 7,5 8,5

5. MACKIN Eamon (R) 3 2 1 0 0 2,5 ptn 3,5 6,0

6. MAERTENS Yves (R) 3 1 0 2 0 1,0 ptn 4,5 5,5

7. GRYSON Wilfried 3 2 0 1 0 2,0 ptn 3,0 5,0

RANGSCHIKKING TERUGRONDE REEKS II

Wij zijn halfweg de heenronde en in de eerste reeks schijnt Frederik Mylle af te stevenen op de titel
van clubkampioen, alhoewel ... Frederik - Peter en Tim moeten nog alle onderlinge duels
betwisten ....
In de tweede reeks ligt nog alles open, gezien nog vier spelers aanspraak kunnen maken op de titel
van kampioen van reeks 2. Roland staat uiteraard in pole-position met een half puntje voorsprong,
maar Michel zal zich niet zomaar gewonnen geven !
P.S.: alle bye-partijen zijn reeds opgenomen in bovenstaande rangschikking ! 

 



1ste vernieuwd bekertornooi  2010

Ronde 1 :  08/01/2010

Vandenbroucke Tim 1-0 Vandecasteele Erik    
Steelandt Andre 1-0 Denduyver Bart        
Verbeke Daniel 0-1  Pascal Roland         
Crevits Ruben 0-1 Denduyver Marcel      
Dewanckele Michel 1-0 Maertens Yves         
Mackin Eamon 0-1 De Soete Jan          

Na een korte nieuwjaarsreceptie wordt de eerste ronde
gespeeld van ons vernieuwd bekertornooi. Het is nog
een beetje cijferen voor de tornooileider, om de juiste
tijd van iedere speler uit te rekenen, maar met wat hulp
komt dat uiteindelijk prima in orde.
Bart krijgt direct op zijn donder door André – verplicht
zijn te winnen is voor Bart net iets van het goeie te veel.
Roland wint van Daniël (die met zijn hoofd reeds in het
verre Zuid-Afrika zat)
Marcel wint van Ruben (die tussen 2 examens door, zijn
hersens eens komt ontspannen ...) 

Ronde 2 : 12/02/2010

De Soete Jan 0-1 Vandenbroucke Tim     
Denduyver Marcel 1-0 Steelandt Andre       
Pascal Roland 1-0 Dewanckele Michel     
Denduyver Bart 0-1 Crevits Ruben         
Vandecasteele Erik 0-1 Mackin Eamon          

Enkele verrassende uitslagen in deze ronde :
Marcel wint van André
Roland wint de spannende strijd vs Michel
Met dubbele tijd winnen Ruben en Eamon hun partij.

Ronde 3 : 12/02/2010 

Vandenbroucke Tim 1-0 Denduyver Marcel      
Mackin Eamon 1-0 Pascal Roland         
Dewanckele Michel 1-0 Steelandt Andre       
Crevits Ruben  1-0 De Soete Jan          
Vandecasteele Erik 1-0 Denduyver Bart        

Alle zwart spelers verliezen in deze ronde – Het leven
van een (parende) tornoolijder kan zeer zwaar zijn. –
vooral op schaakgebied.
Tim bouwt een punt voorsprong uit – maar een peloton
van 5 achtervolgers volgen op de voet. Kan Tim zijn
voorsprong behouden of krijgt hij mogelijks een lekke
band ?
(vertaling voor schakers : een aanval van schaakblind-
heid ... ).

Kom en beleef alles live, op vrijdag 14 mei voor ronden
4 & 5. Ook wie aan de eerste ronden niet meedeed is
nog steeds welkom ....

Klassement na 3 van de 5 ronden :

speler elo ptn verschil
prestatie/elo

1. Vandenbroucke Tim (1769) 3.0/3
2. Crevits Ruben (1411) 2.0/3 +323
3. Mackin Eamon (1333) 2.0/3 +320
4. Pascal Roland (1480) 2.0/3 +158
5. Denduyver Marcel (1585) 2.0/3 +104   
6. Dewanckele Michel (1561) 2.0/3 +13  
7. Steelandt Andre (1490) 1.0/3 +3
8. Vandecasteele Erik (1525) 1.0/3 -47
9. De Soete Jan (1555) 1.0/3 -161 
10. Maertens Yves (1353) 0.0/1 -262  
11. Verbeke Daniel (1622) 0.0/1 -612  
12. Denduyver Bart (1663) 0.0/3 -865

Gezien het de eerste keer is dat wij dit systeem toepas-
sen, een klein woordje uitleg over de scheiding.
Eerst tellen uiteraard de gewonnen punten. Dat is duide-
lijk, maar als tweede scheiding telt het verschil tussen de
behaalde prestatie en uw elo. Er wordt dus verondersteld
dat ge speelt op het niveau van uw elo-rating !
bijvoorbeeld :
- Ruben Crevits heeft een elo van 1411 en zijn schaak-
prestatie wordt door de computer (pair-two) berekend
als 1734. Het verschil (1734 - 1411) = +323
- Marcel Denduyver:
prestatie 1689 - elo 1585 = +104.
Er zijn ook enkele gevallen die iets te pijnlijk zijn om als
voorbeeld te dienen. (-865 ???)

De eerste reacties op onze vernieuwde formule waren
vrij positief. In onze vorige bekertornooien was het zo
van 7 minuten tegen 13 minuten, waardoor het tornooi
meer op een snelschaaktornooi leek. Nu is het al meer
een RAPID tornooi met tijden van 23 minuten tegen
42 minuten, zodat men al eens een minuutje heeft om
de situatie te bekijken. Dit bleek positief over te komen.
Na de nieuwjaarsreceptie en de tweede bekeravond
hadden wij net iets te vroeg gedaan. Er zou wel nog een
rondje bij gemogen hebben. Vandaar dat wij nu over-
wegen om volgend seizoen de basistijd met 5 minuten in
te korten van 35 naar 30 minuten per speler en vijf ron-
den in twee avonden te spelen. Twee na de nieuwjaars-
receptie en drie ronden op een nader te bepalen tweede
avond. Wij zouden dan ook een avond méér hebben
voor de terugronde.

Zoals aangekondigd in ons vorig nummer, is de nieuwe bekerformule van start gegaan. In basis vertrekken wij dit sei-
zoen met voor elk speler 35 minuten en per 20 elo-punten verschil, wordt bij de ene 1 minuut bijgeteld en bij de
andere 1 minuut afgetrokken. Zoals in onze vorige bekertornooien MOET de speler met meest elo winnen. Bij remi-
se gaat de winst dus naar de laagst gequoteerde speler. Verder spelen wij zoals in een ander Zwitsers tornooi. De
rangschikking wordt gemaakt volgens de matchpunten, gevolgd door de prestatie.

 



Met succes organiseerde Nikei de Westvlaamse Liga Kampioen-
schappen 2009/2010. Na zeven spannende zondagen, werd onze
organisatie besloten op zondag 14 maart ll., met een receptie en de
uitreiking der prijzen. Langs deze weg wil Nikei alle bestuursleden,
echtgenotes en andere helpende handen, bedanken voor de hulp bij
deze organisatie.

Na een openingswoordje van onze voorzitter, nam onze secretaris
Marcel het woord. In enkele sappige anekdoten gaf hij een overzicht
van 60 jaar Nikei. Hij hield daarbij één oog op de deur, want hij
moest het een beetje rekken tot de burgemeester en de schepenen
waren aangekomen.

Nadien dankte François Vandamme, voorzitter van de West Vlaamse
Liga, alle deelnemers en Nikei Gistel voor de prima organisatie.

Na een betoog van de burgemeester Bart Halewyck, werd over
gegaan tot de prijsuitreiking.

Westv laamse L iga kampioenschappen 2009-2010

Ons
Marcel

François
Vandamme

voorzitter
Liga

Bart
Halewyck

burgemeester

Marc Daels
Kampioen West-Vlaanderen

Uitslagen:

Reeks A (ELO +2000)

1. Daels Marc 6,5/7
(kampioen van West-Vlaanderen)

2. Truwant Pieter 5,0/7
3. Vandenberghe Jason 3,5/7

Geen deelnemers van Nikei.

Voor gedetailleerde uitslagen van alle reeksen
verwijzen wij graag naar de website van de Liga
West-Vlaanderen :
www.schaak-wvl.be



B-REEKS (ELO 1800-2000)

1. Feys Bert 4,5/7
2. Dalschaert Didier 4,0/7
3. Dufour Rudy 4,0/7

Géén deelnemers van Nikei

C-REEKS (ELO 1600-1800)

1. Delafontaine Brant 5,5/7
2. Rigole Pascal 5,5/7
3. Vandenbroucke Tim 5,0/7

8. Mylle Frederik 3,5/7
13. Denduyver Bart 3,0/7

Als beste vertegenwoordiger van Nikei, kwam Tim
Vandenbroucke in de C-reeks uit op het podium. Tot
vóór de zesde ronde had hij zelfs nog uitzicht op winst,
maar een onoplettende dame die een ongedekte loper
slaat, kan soms fatale gevolgen hebben ....

D-REEKS (ELO -1600)

1. Boucquet Emile 6,5/7
2. Reynaert Jozef 5,0/7
3. Therry Jeoffrey 5,0/7

9. Verhulst John 4,0/7
12. De Soete Jan 4,0/7
14. Denduyver Marcel 3,5/7
18. Gryson Wilfried 3,0/7
22. Dewanckele Michel 2,5/7

De voorzitter van Roeselare, Reynaert Jozef, mocht de
prijs in ontvangst nemen voor de club met het meeste
deelnemers (11).

Bert Feys
Kampioen reeks B

Delafontaine Brant
Kampioen reeks C

Boucquet Emile
Kampioen reeks D

Tim Vandenbroucke
best geplaatste
Nikei speler



Jeugdschaak 2009-2010

Onze jeugdschaak loopt stilaan naar het
einde. Zoals elk seizoen geven wij
jeugdschaaklessen vanaf oktober t.e.m.
eind maart. (= 6 maanden). Voor de
jongeren volgen straks paasvakanties -
communies en de periode van de
examens en voor de leraars wordt het
eindelijk tijd om het wintervet eraf te
trainen. Zij gaan dus respectievelijk
intensief gaan wandelen - fietsen -
joggen - en bepaalde zelfs ook nog
examens afleggen. 

Op de foto’s ontbreken twee jongeren
van stap 1 en eentje bij stap 3. Ook de
interim leraar, Erik Vandecasteele staat
niet op de foto’s.



De jaarwisseling is traditiegetrouw een periode van goede
voornemens. Sommigen weigeren koppig eraan mee te
doen, maar zij die zich wel stilletjes in zichzelf of luidop
voor de hele familie voornemen een klein beetje een
beter mens te worden in het nieuwe jaar, wensen zichzelf
meestal allemaal hetzelfde toe: rokers zullen in het
komende jaar stoppen met roken, onverbeterlijke feest-
beesten zullen minder drinken (want oudjaar was er seri-
eus over, zo bewijze de mottigheid op de eerste dag van
het jaar) en zij die zich geen rook- of drinkstop kunnen
toewensen, simpelweg omdat ze niet roken en niet over-
matig drinken, zouden het niet zo erg vinden om op het
volgende Nieuwjaar een paar kilootjes minder te wegen.
Wie geen kilootjes op overschot heeft, kan toch vaak wel
wat meer sport gebruiken. Vooral schakers. Want volgens
het alom bekende “Een gezond lichaam in een gezonde
geest”, kan een fysieke sport naast de geestelijke (om
praktische redenen beschouwen we schaken in het ver-
volg van dit artikel niet als een sport, maar we beloven
plechtig om de rest van het jaar Bloso’s mening met de
voeten te treden) geen kwaad. Misschien is dat wel wat u
nodig heeft om de elokaap te overstijgen die u zich tot
doel heeft gesteld voor 2010? …
VK Mechelen: voetballen of schaken?
Persoonlijk heb ik al wat sportbuien gekend. Soms was
het me inderdaad te doen om een paar vooral mentaal
hinderlijke kilootjes, maar vaker gaf het besef de doorslag
dat de laatste ronden van een negen dagen durend tor-
nooi er te veel aan zijn, of dat twee vier uur durende par-
tijen op één dag toch wel iets te veel van het goede is. Een
betere conditie, een beter uithoudingsvermogen. Betere
resultaten. Als dat geen motivatie is. Een hele resem

Kalender

Mens sana … of hoe schaken en sport niet altijd tot chess boxing hoeft te leiden

zondagvoormiddag 28 maart ‘10 Laatste les seizoen 2009-2010 - Jeugdschaak

vrijdag 02 april ‘10 Inhaalavond terugronde clubkampioenschap

vrijdagavond 23 april ‘10 Wegens tentoonstelling is ons lokaal 2 vrijdagen niet beschikbaar !!!
& vrijdag 30 april ‘10 Inhaalavonden terugronde clubkampioenschap
Aanvang 20 uur !!! in zaaltje “De Buyzestove” Stationsstraat 174 te Eernegem !!

Zaterdag 24 april ‘10 Vierde ronde Westhoekcriterium te Poperinge
Rapid tornooi voor jeugd en volwassenen

vrijdag 07 mei ’10 Eerste ronde Zwitsers tornooi

vrijdag 14 mei ‘10 Derde speelavond wisselbekertornooi (ronden 4 en 5)

vrijdag 21 mei ‘10 Tweede ronde Zwitsers Tornooi

vrijdag 25 juni ‘10 Zevende en laatste ronde Zwitsers Tornooi .

zaterdag 26 juni ‘10 Prijsuitreiking & afsluiting seizoen.

vrijdag 03 september ‘10 Algemene vergadering met inschrijving voor het nieuwe seizoen
Simultaan door de clubkampioen



sporten passeerde de revue, de ene nog indi-
vidueler dan de andere – ik ben en blijf een
schaker, eenzaat in hart en nieren. Roeien,
lopen, zwemmen, fitnessen, boksen.
Mogelijkheden te over, voor elk wat wils.
Op Belgische tornooien wordt er al vaak
eens een balletje getrapt tussen de ronden
door. De speelplaats van de Technische
Scholen in Mechelen, voorzien van twee
voetbaldoelen, is dan ook dé place to be tij-
dens het Vlaams jeugdkampioenschap.
Gezien het zware speelschema van dat tor-
nooi is het voor sommigen lukraak shotten
op een bal inderdaad een ideale uitlaatklep.
Je eens goed in het zweet dollen, voorziet je
meteen van voldoende zuurstof om de laat-
ste paar uurtjes in een duf schaaklokaal weer
aan te kunnen, en om je hersenen te scher-
pen voor de volgende topper. Jammer van
het geurtje dat vaak met zweet gepaard gaat
natuurlijk; het lokaal wordt er alleen maar duffer door. 
Ook zwemmen, een sport met het onmeetbare voordeel dat de beoefenaar meteen ook gewassen is, blijkt heel populair;
op het BK jeugd in Oostende was er naast de zee ook een zwembad bij de speelzaal aanwezig, en ook internationale tor-
nooien worden meestal in de buurt van water gehouden. Een duik voor of na de partij behoort dan ook vaak tot de dage-
lijkse tornooiroutine van spelers.
Het schaakfestival van Saint-Lô speelt gretig in op de naschaakse sportuitbarstingen van spelers en omkadert haar tornooi
met meerdere sportactiviteiten: een meerdaags voetbaltornooi, een jeu de boulescompetitie, basketbal, vogelpik … Elke
dag vallen er op dat Normandische tornooi wel prijzen te winnen met sportactiviteiten. Maar ook op toptornooien wordt
erop los gesport. Op het Europees kampioenschap, waar een voetbalwedstrijd vol wereldtoppers zo goed als obligatoire
is, zagen we onder meer Laurent Fressinet en Loek Van Wely aan het werk, en de zes spelers van de MTel Masters namen
het op hun rustdag op tegen echte voetbaloudstrijders. Een potje dat ze met een beetje hulp van de bejaarde professionals
zelfs wonnen! 
Maar voetbal is niet de enige sport waar schaaktoppers zich op rustdagen aan wagen. In 2007 amuseerden Leko, Grischuk,
Bareev, Aronian en nog meer schoon volk (volk zelfs met de naam Kirsan Ilyumzhinov – of hij de uitslag met centen naar
zijn hand gezet heeft, is mij niet bekend) zich zodanig op de plaatselijke bowlingbaan van Elista, dat Aronian van het spel-
letje een traditie wilde maken en in Linares 2009 met wat vrouwelijk schoon de bowlingschoentjes aantrok. Peter Svidler
houdt het liever op cricket, zijn favoriete sport, maar na zijn ijdele poging om samen met Irina Krush een balletje te slaan
in Gibraltar, zal hij zijn eventuele ambities voor een carrièrewissel wel gauw aan de kant hebben geschoven.
Maar er zijn ook schakers die met meer succes van sport zouden kunnen veranderen. Magnus Carlsen heeft bijvoorbeeld
het voetbaltalent van zijn coach, Simen Agdestein, geërfd. De Noor, die in 1986 vice-wereldkampioen schaken werd bij
de junioren, vóór onder meer Anand, speelde enkele jaren later ook acht interlands mee met de Noorse Rode Duivels.
Helaas maakte een knieblessure een eind aan zijn carrière als voetbalster (voetbal-ster, uiteraard, niet voetbal-st-er). Pupil
Magnus ambieert nog geen professionele voetbalcarrière, maar de nieuwe nummer één van het schaken schittert wel, met
pretoogjes, tijdens de hierboven vermelde rustdagmatchen. 
En voetbal is niet de enige sport waar de Mozart van het schaken van houdt; ook pingpong draagt hij hoog in het vaan-
del. Het inmiddels negentienjarige wonderkind is niet de enige liefhebber van de sport met de welluidende naam; ook
Bobby Fischer en Alexander Alekhine speelden tafeltennis om zich te ontspannen. Aangezien ook veel hedendaagse top-
schakers fanatieke pingpongers zijn (in hun jeugd onderhielden bijvoorbeeld ook de Polgarzusjes elkaars fysieke conditie
rond de groene tafel), kan de spanning soms hoog oplopen in de hotellobby van een schaakevent. Zo hoog dat Carlsen

zich deze zomer verplicht zag in Nanjing gespeciali-
seerde rackets aan te schaffen. Thibaut Vandenbussche
was niet aanwezig in China, maar de Wetterenaar zou
zich waarschijnlijk maar wat graag met Magnus meten
in wat ook zijn favoriete sporten zijn; pingpong en voet-
bal. En Thibaut is lang niet de enige sportieve Vlaamse
topper. Dat bewijst mijn ontmoeting in sporttenue met
IM en GM-in-wording Geert Vanderstricht enkele maan-
den geleden in een om stalking en sluikreclame te voor-
komen niet nader genoemde Gentse fitness.
Maar geen nood als je sportvoornemen al in de tweede
week van 2010 zou falen, door hevige sneeuwval of
door een gebrek aan zin. Niet alle topschakers zijn
immers aanhangers van Euphron. Karjakin leest liever
poëzie met zijn vrouw Kateryna, en ook de kersverse
jongste Belgische IM heb ik zijn sportschoenen nog niet
weten aantrekken tijdens tornooien.





Deze nieuwe rubriek staat open voor alle Nikei spelers - Wij willen dus bij elke editie
één partij analiseren en publiceren van onze spelers - uiteraard niet altijd van dezelfden! 

Heb je dus een markante partij - geef uw notities aan de voorzitter,
wij kiezen daaruit één partij.


