
Beste schaakvrienden,

Het schaakseizoen nadert stilaan het einde. Dit seizoen zullen wij blijven her-
inneren als het seizoen waarin wij voor het eerst in ons clubkampioenschap een spe-
ler hadden van meer dan 2000 Elo. Een dikke proficiat aan Rudy Verhelst voor het
behalen van de titel van clubkampioen. Ongetwijfeld zullen wij ons dit seizoen
ook herinneren als het seizoen waarin onze jeugdspeler Tim Vandenbroucke de
doorbraak naar de grote jongens forceerde met een mooie tweede plaats in het club-
kampioenschap.
In tweede reeks werd Marcel Denduyver kampioen en zal dus na één seizoen in
tweede, zijn plaats in eerste terug innemen.

Bij deze nodig ik ook iedereen uit op onze jaarlijkse receptie op vrijdag 29 juni
as met prijsuitreiking en waarbij wij feestelijk het seizoen afsluiten. Zie ook uitno-
diging achteraan ons boekje.

Volgend seizoen zouden wij graag mensen, die wel zouden willen maar niet weten
hoe, aan het schaken krijgen. Dit in de eerste plaats om een nieuw impuls te geven
aan onze recreatieve schakers. Wij hebben enkele jaren terug, een dergelijke actie
ondernomen in Eernegem, waardoor nu een tiental mensen geregeld schaken.
Enkelen hebben ook reeds de overstap gemaakt naar Nikei (Frederik Mylle - Yves
Maertens - Randee Clybouw).  Wij zouden dit graag ook realiseren in Gistel zelf,
vandaar dat wij een foldertje hebben gemaakt die wij in het centrum van Gistel zul-
len verspreiden. Moest je ook mensen weten die de lessenreeksen zouden willen
volgen, geef hen aub het foldertje achteraan dit boekje.  

In navolging van de knie van onze voorzitter, werd Joe Cordy begin april van een
nieuwe heup voorzien. We wensen hem dan ook veel beterschap en een spoedig her-
stel en hopen hem volgend seizoen opnieuw op volle sterkte terug te zien.

Rest mij afspraak te maken voor volgend seizoen - algemene vergadering met
inschrijving op vrijdag 31 augustus - zie ook onderaan de uitnodiging voor de
receptie.

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

1. VERHELST Rudy 20 16 2 2 0 17,- ptn

2. VANDENBROUCKE T. 20 12 6 2 0 15,- ptn

3. LEGEIN Youri 20 12 5 3 0 14,5 ptn

4. DEGRANDE Ronny 20 9 6 5 0 12,- ptn

5. VYVEY Peter 20 7 9 4 0 11,5 ptn

6. DENDUYVER Bart 20 5 9 6 0 9,5 ptn

BRUNO Fulvio 20 5 9 6 0 9,5 ptn

8. VERBEKE Daniel 20 5 3 12 0 6,5 ptn

9. VANDECASTEELE Erik 20 4 3 13 0 5,5 ptn

10. DEWANCKELE Michel 20 4 3 13 0 5,5 ptn

11. PASCAL Roland 20 3 1 16 0 3,5 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks I

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
seizoen 2006-2007seizoen 2006-2007 (EINDST(EINDSTAND)AND)

Rudy begon zijn draai terug te vinden en speelde een bijna perfecte terugronde.  Hij behaalt zijn eerste titel van Club-
kampioen bij Nikei. Proficiat Rudy. Tim verloor in de terugronde enkele kostbare punten en strandde zo op een verdiende
tweede plaats. Derde werd Yoeri die het podium vervolledigd. In de spannende strijd voor behoud waren Daniel,  Erik,
Michel en Roland verwikkeld. Erik won zijn laatste partijen en kwam zo in punten gelijk met Michel. Het Sonnenborg Berger
systeem gaf de doorslag in het nadeel van Michel. Michel zal zijn remise vs Roland niet vlug vergeten! Beiden spelen
volgend jaar in onze 2de reeks.

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

1. DENDUYVER Marcel 20 18 1 1 0 18,5 ptn

2. STEELANDT André 20 13 5 2 0 15,5 ptn

3. CORDY Joe 20 8 8 3 0 13,- ptn

4. GRYSON Wilfried 20 8 7 5 0 11,5 ptn

5. CLYBOUW Randee (R) 20 8 6 5 1 11,- ptn

6. GIELEN Hector (R) 20 4 9 7 0 9,5 ptn

7. MAERTENS Yves (R) 20 8 3 9 0 9,5 ptn

8. VERMEULEN Regina 20 3 6 12 0 6,5 ptn

9. SPEGELAERE Agnes 20 4 4 12 0 6,0 ptn

10. CREVITS Ruben (R) 20 3 6 11 0 6,0 ptn

11. DEWILDE Raymond 20 3 3 14 0 4,5 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks II

Marcel volgde een bijna foutloos parcours, slechts 1 verliespartij en 1 remise. Voor de tweede plaats werd het nog
spannend tussen André en Joe. Maar toen deze laatste verloor van Ruben was het pleit beslecht en promoveert
André tezamen met Marcel naar eerste reeks. Hector kon zijn vormpeil van vorig seizoen niet aanhouden en van-
uit onze Jeugd kwam Randee sterk opzetten, alleen in de terugronde vlotte het iets minder, maar niettemin een
verdiende 5e plaats. 



12de editie Zwitsers tornooi - Ereprijs ”Joris Logier”

Ronde 1  -  04-05-2007

Verhelst Rudy - Denduyver Marcel 1-0
Pascal Roland - Vandenbroucke Tim 0-1
Legein Youri - Gryson Wilfried 1-0
Steelandt Andre - Degrande Ronny 0-1
Vyvey Peter - Maertens Yves 1-0
Crevits Ruben - Bruno Fulvio 0-1
Denduyver Bart - Pille Gilbert 1-0
Kovacs Atilla - Dewanckele Michel 0-1

De eerste stappen in dit tornooi zijn gezet met
vrijwel allemaal logische uitslagen.

Ronde 2  -  11-05-2007

Bruno Fulvio -  Verhelst Rudy 0-1
Vandenbroucke Tim - Vyvey Peter 0-1
Dewanckele Michel - Legein Youri 0-1
Degrande Ronny - Denduyver Bart ½-½

Denduyver Marcel - Crevits Ruben 1-0
Maertens Yves - Pascal Roland 0-1-
Pille Gilbert - Steelandt Andre ½-½

Gryson Wilfried - Kovacs Atilla 1-0    

Fulvio houd stand tegen Rudy tot in het eind-
spel, maar dan is er ook nog die tijd die hem
parten speelde. Bart ontsnapt aan een verlies-
partij tegen Ronny. André kan met 2 dames
achter, remise afdwingen door het tijdsverlies
van Gilbert.

Ronde 3  -  25-05-2007

Verhelst Rudy - Legein Youri 1-0
Vyvey Peter - Degrande Ronny 1-0
Denduyver Bart - Vandenbroucke Tim ½-½

Denduyver Marcel - Bruno Fulvio 0-1
Pascal Roland - Dewanckele Michel 0-1
Steelandt Andre - Gryson Wilfried ½-½

Crevits Ruben - Pille Gilbert 0-1
Kovacs Atilla - Maertens Yves 0-1

De grootte confrontaties komen eraan. Youri
komt een pion achter in het middenspel en kan
dit niet meer ophalen tegen Rudy. Peter won-
nen zijn partij tegen Ronny. Tim en Bart spelen
remise of wat dacht je anders van Bart. Marcel
komt een pion achter vs Fulvio, later wordt dit
een kwaliteit. Roland komt na een mislukte
aanval een paard achter vs Michel. Gilbert kan
de overwinning naar zich toehalen na een mis-
lukt eindspel van Ruben.

Ronde 4  -  01-06-2007

Vyvey Peter - Verhelst Rudy 0-1
Legein Youri - Denduyver Bart 1-0
Bruno Fulvio - Dewanckele Michel 1-0
Vandenbroucke Tim - Gryson Wilfried 1-0
Pille Gilbert - Maertens Yves 1-0
Steelandt Andre - Pascal Roland 1-0
Kovacs Atilla - Crevits Ruben 0-1
Degrande Ronny Afwezig gemeld   
Denduyver Marcel Afwezig gemeld

Na het superjaar, is het dit jaar iets minder qua opkomst (Is het door het mooie weer of het
slechte weer, wie weet ?) - slechts 16 deelnemers - maar daarom niet minder spannend.
Wij verwelkomen Atilla Kovacs & Gilbert Pille die beiden reeds enkele malen deelnamen.



Belgisch kampioenschap jeugd

Reeds vroeg in alle partijen werden furieuze
aanvallen ingezet op de tegenstrever want
vanaf ronde 4 is het - iedere plaatsje - ieder
puntje - die telt voor de eindoverwinning.
Pas in het eindspel en in tijdsnood kwam Peter
een pion achter met noodlottige gevolgen vs
Rudy. Bart kon de 2 vorige keren een verlies-
partij nog omkeren in een remise, en bijna, heel
bijna lukte dit ook deze keer .... Tim wint een
gemakkelijke partij vs Wilfried en sluit zich zo
weer aan bij de kopgroep. Gilbert begint nu
pas echt onder schaakstoom te geraken en
wint nu zelfs van Yves Maertens. Een onder-
onsje tussen de schoonbroers of 1ste vs 2de
reeks werd gewonnen door André. Ruben wint
zijn eerste punt.

Klassement na ronde 4

1 Verhelst Rudy 4.0/4 10.50 
2 Legein Youri 3.0/4 5.50 
3 Vyvey Peter 3.0/4 5.50 
4 Bruno Fulvio 3.0/4 4.50 
5 Vandenbroucke Tim 2.5/4 3.50 

6 Pille Gilbert 2.5/4 3.00 
7 Denduyver Bart 2.0/4 4.75 
8 Steelandt Andre 2.0/4 3.00 
9 Dewanckele Michel 2.0/4 1.00 
10 Degrande Ronny 1.5/3 4.00 
11 Gryson Wilfried 1.5/4 1.00 
12 Denduyver Marcel 1.0/3 1.75 
13 Pascal Roland 1.0/4 1.00 
14 Maertens Yves 1.0/4 0.00 
15 Crevits Ruben 1.0/4 0.00 
16 Kovacs Atilla 0.0/4 0.00

Het Belgisch kampioenschap voor de Jeugd greep
plaats in Oostende van 9 tot 15 April 2007. Er
waren maar liefst 270 deelnemers, een record! Bij
de -20 jarigen waren maar liefst 10 spelers met een
elo van ongeveer 2000 of zelfs meer. Tim verde-
digde de kleuren van Nikei bij de - 18 jarigen. Er
waren in deze groep 39 deelnemers. Qua ELO
stond Tim op de 8ste rang. Wij laten Tim zelf aan
het woord :

1ste ronde: Ward Van Eetvelde (1544)
Ik zat met mijn gedachten waarschijnlijk nog ergens in
Italië, want het was mijn slechtste partij van dit jaar.
Langzaam werd ik weggeduwd tot ik op het eind mijn
dame moest geven. Mijn tegenstander heeft naar eigen
zeggen dit jaar wel al een aantal 2000’s geklopt, dus al
bij al was deze nederlaag geen schande. Wel een slech-
te start met 0/1.

2de ronde: Philippe Delaet (1378)
Een groot eloverschil en dat was ook vrij vroeg duidelijk
op het bord. Ik speelde veel geconcentreerder deze keer
en door een koningsaanval werd de partij na 1 uur spe-
len in mijn voordeel beslist. 1/2.

3de ronde: Grandgagnage Régis (1565)
Opnieuw een groot eloverschil maar deze keer kreeg ik

het veel lastiger. Ik kwam een pion voor in de opening
maar moest die teruggeven om in de partij te blijven. Het
toreneindspel was bij aanvang vrij remiseachtig maar hij
maakte een paar kleine foutjes waardoor ik na ongeveer



40 zetten eindspel uiteindelijk toch het laken naar mijn
kant kon trekken: 2/3.

4de ronde: Adrian Roos (1886)
Vrij gelijkopgaande partij: in het begin stond ik iets beter
maar mijn tegenstander doorzag alles en wikkelde af
naar een toreneindspel waarin hij iets beter stond. Na
veel tel- en rekenwerk werd het uiteindelijk toch 
remise: 2.5/4

5de ronde: Mahiels Bruno (1733)
Gesloten partij waarin mijn tegenstander iets beter
stond, maar af en toe een paar kleine positionele foutjes
maakte waardoor ik opeens een aanval kreeg en een
pion won. Ik was echter nog volop aan het rekenen om
de winnende voortzetting te vinden toen mijn tegen-
stander ineens opgaf. Het was fritz die achteraf aantoon-
de hoe ik een stuk kon winnen. 3.5/5 dus en ineens kom
ik tussen de grote namen te staan vooraan in het klasse-
ment.

6de ronde: Guion Geoffrey (1787)
Op papier een ‘gemakkelijke’ loting (in vergelijking met
wat het had kunnen zijn) maar hij was naar eigen aan-
voelen toch ook wel wat ondergeklasseerd. Ik offerde
een stuk vs 2 pionnen en won daarna een kwaliteit terug.
Het eindspel was iets beter voor mij maar met toren +
loper en 2 pionnen extra zag ik geen winnende voort-
zetting tegen zijn 3 stukken. Remise dus, een uitslag
waarmee we beiden meer dan tevreden waren. 4/6.

7de ronde: Bomans Arno (1823)
Aanvallend spel van mijn tegenstander, maar ik slaagde
erin om de stukken af te ruilen en over te gaan in een
gelijkopgaand eindspel. Ook deze partij eindigde op z’n
Barts - remise. 4.5/7 dus en ik sta nog net binnen de top
10.

8ste ronde: Theuerkauff Olivier (1833)
Alweer de op papier gemakkelijkste tegenstander uitge-
loot uit het rijtje kandidaat-tegenstanders. Hij speelt ech-
ter al de hele tijd op de eerste borden (werd uiteindelijk
3de). Na de opening dacht ik positioneel beter te staan,
maar met enkele rake zetten maakte hij duidelijk dat dat
niet zo was. Na pionverlies volgde kwaliteitverlies en
niet veel later kon ik opgeven: 4.5/8.

9de ronde: Alex Verboven (1704)
Tegen Alex, een goeie kennis, was een vroege remise
niet uitgesloten. Maar als je na 9 zetten een stuk weg-
geeft kun je moeilijk nog een remise verwachten natuur-
lijk...

Einduitslag
4.5/9
Spijtig van de laatste partijen maar dat begint zo stilaan
een gewoonte te worden op een tornooi. Een 19de
plaats op 39, had beter gekunnen en gemoeten gezien
de elopunten van de tegenstand. Gelukkig kan ik mij
optrekken aan een remise tegen Bart Michiels (2423 elo)
tijdens de simultaan vrijdagavond.

Tim Vandenbroucke

Op zaterdag 19 mei zakte de Nikei Jeugd onder
begeleiding van Bart Denduyver en André
Steelandt af naar Poperinge voor het West-Vlaams
Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd.

West-Vlaams snelschaakkampioen bij de
-20jarigen werd Tim Vandenbroucke, of wat dacht
je.

Ook  Ruben en Randee speelden goed mee in deze
specialiteit. 

Jeugd snelschaakkampioenschap W.VL.



Een schaakverhaal (Rudy Verhelst)

PROBLEEMHOEKJE
RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7agaMmMmM7
6MmMmMmMm6
5AGAMmMml5
4MmMmMmMm4
3mMmMmMmM3
2MmMmMmMm2
1mMmMmMFM1
TrstuvwxyU

Oplossing uit ons vorig boekje :

1. h3 - gxh4+; 2. Kf4 - g5+; 3. Kf5 - g4; 4. hxg4 #

Nieuwe opgave :
Wit aan zet, hoe speelt hij ?
Kunt u het vinden ?
(zonder schaakcomputer uiteraard !)

(antwoord in ons volgend boekje)

Lang geleden waren er eens twee koningen, ieder met een eigen kasteel. Elk kasteel had twee torens. Naast de torens
bevonden zich de stallen voor de paarden. Daar weer naast stonden de niet onaardige optrekjes van de bisschoppen,
ook wel de lopers genoemd.

Nu waren de twee koningen al een dagje ouder en niet meer zo snel ter been. Maar hun dames - de koninginnen - kon
je op zomerse dagen door de hoftuinen zien dartelen dat het een lieve lust was, wat altijd weer de belangstelling trok
van zekere leden van de hofhouding. Rondom het kasteel waren er verder boeren en voetvolk in de weer: de pionnen.
En zo had iedereen wel iets te doen. Maar voor de koningen zelf was er niets. Het was vrede in het land en er heerste
rust en orde. Er viel dus weinig te regeren, laat staan dat er eens zo’n lekker belangrijke beslissing moest worden geno-
men. Alles regelde zich vanzelf. De boeren verbouwden bloemkolen en andijvie, de paarden trokken karren naar de
markt, de raadsheren sloegen beraad en telden de belastingopbrengsten. De torens stonden: dit om stevigheid aan het
kasteel te verlenen. De dames naaiden en borduurden en maakten zich mooi, wat een secuur werkje was. En zo was
alles en iedereen in de weer. Maar de koningen dus niet. Ja, zij speelden wel eens een spelletje Mens erger je niet om
de tijd te verdrijven, maar dat spelletje ergerde hun juist wel!

Op een dag begon de witte koning zich echt stierlijk te vervelen. Er moest nu iets gebeuren. Kon niet bommen wat. De
koning stuurde toen een pion het land in om te zien of er ergens iets te beleven viel. De pion, vereerd met de specia-
le opdracht, vertrok voortvarend, met twee passen tegelijk:

1. e2-e4 Hij was nog niet weg of hij kwam een vreemdeling tegen:
1. ... d7-d5 Deze zwarte pion had ook haast en drukte de witte zowat van het smalle karrespoor. ”Zeg lomperik”,

schreeuwde de witte pion, ”kun je niet uitkijken!” Waarop de zwarte terugschold: ”Kijk zelf uit
boeren pummel!” Oei, dat werd een ordinaire ruzie. De witte pion sloeg de zwarte pion toen bepaald
niet zachtzinnig. Klak! 

2. e4xd5 Nu zag de zwarte koningin dit toevallig net gebeuren vanachter haar kaptafel. Zij was nogal op haar
pionnetje gesteld en vloog erop af. Zonder te vragen wat er aan de hand was of wie er begonnen was,
sloeg de temperamentvolle jonge dame de witte pion met de vlakke hand in het gezicht. Pets! 

2. ... Dd8xd5 Het witte pionnetje stond er van te duizelen en zakte langzaam door zijn knieën. Hij moest per
brancard worden afgevoerd. Zo ging het van kwaad tot erger. Iedereen begon zich met de ruzie te 
bemoeien. Er kwam oorlog. De eer van de koningen stond nu op het spel. De witte koning stuurde 
zijn stukken op de dame af. Eerst werd er een paard in de strijd geworpen - het paard werd
ontwikkeld!

3. Pb1-c3 De zwarte dame was nu aangevallen en vluchtte snel naar een veilig veld. Ze zette meteen de witte
koning schaak!

3. ... Dd5-e5+ Aan het schaak moest iets gebeuren want de koning zelf was in gevaar! De doodsbange koning trok 
een loper bij zijn jaspand en verborg zich achter zijn raadsman. De loper vond dit wel niet leuk, maar
ja koninklijk bevel is koninklijk bevel:

4.Lf1-e2   4 ... Lc8-g4 De witte loper kon voorlopig niet weg: hij stond gepend. Daarom kon de zwarte loper er
rustig bij komen - die mocht niet geslagen worden ! En zo ontwikkelde zich het strijdtoneel verder:

5. d2-d4 De5-e6 6. d4-d5 De6-e5 7. Lc1-f4 De5xf4 8. Le2xg4 Pg8-f6
Op een gegeven moment stond het zo. Twee stukken, de zwarte dame en een paard, vielen de witte
loper aan: Een tweevoudige aanval op de loper. Die loper moest uitwijken (weggaan):

9. Lg4-f3 Pb8-d7 10. Pg1-h3 Door zijn verrekijker zag de witte koning een paard uit zijn stal de zwarte dame aan
vallen. De dame was gedwongen om te vluchten:

 



10. ... Df4-b4 Ondertussen had de witte koning helemaal niet 
in de gaten dat op de andere kant van het slag-
veld pion b2 ongedekt bleef staan. De koning 
dacht alleen aan z’n eigen veiligheid en
rokeerde:

11. 0-0 Db4xb2
12. Dd1-d4 a7-a6
13. Ph3-f4 h7-h6 Zwart vergat ondertussen zijn stukken te

ontwikkelen en speelde een onbelangrijk rand-
pionnetje op. De zwarte loper en torens deden 
aan het gevecht nog niet mee. Dat was een
ernstige strategische fout. Dat gaf wit de kans om
een stukoffer te brengen.

14. Pf4-e6! De zwarte stukken, en vooral de koning,
kwamen daardoor in de knel te zitten.

14. ... f7xe6 15. d5xe6 Pd7-b6 16. Lf3xb7 Ta8-d8 Het gevecht 
was nu al uren bezig en zo stond het op een 
gegeven moment. Het was een rommeltje op het
slagveld geworden en beide partijen begonnen 
het overzicht te verliezen. Maar nu kwam het 
witte paard met een geniaal plan, waarin voor 
hemzelf een heldenrol was weggelegd. Als het 
plan slaagde zou het na de oorlog minimaal een 
lintje opleveren. De filosoof, die vanuit de boom-
gaard het schouwspel met een half oog had gade-
geslagen, had de paardzet allang gezien. Maar de oorlog interesseerde hem maar matig. Let op, daar
kwam het paard:

17.Pc3-d5!! Het plan was zo slim dat niemand in het zwarte kamp er iets van begreep. ”Wat!?” schamperde de 
zwarte koning, ”We kunnen een dame slaan!” Inderdaad, door de paardzet was de witte dame
ongedekt komen te staan. ”Mannen”, riep de koning hysterisch, ”pak die dame en plunder het
kasteel!” Ik zal maar niet uitwijden over de lage gevoelens die zich tijdens een oorlog van soldaten en
hun bevelhebbers meester maken. Feit is dat de dame werd geslagen:

17. ... Db2xd4 Dom dom dom! Dit was een blunder van jewelste. Het was een verraderlijke hinderlaag. Want zie wat
er toen gebeurde:

18.Pd5xc7# Schaakmat! Het spel was uit. De koning stond schaak en kon niet weg vanwege de witte pion. Het 
had ook geen nut om iets tussen het paard en de koning te zetten, want een paard springt over alles 
heen. En zwart kon het paard ook niet slaan. Aan het schaak was niets meer te doen. Dus dat was het
einde. Finito. Basta. Wit had de strijd gewonnen.

De zwarte koning zag in dat de situatie hopeloos was. Hij gaf zich heel slim meteen over. Want dacht je dat een koning
zich laat slaan? Hij werd gevangen genomen en meegevoerd naar het witte kasteel.
Daar kwam toevallig net de filosoof langs. Deze had alles hoofdschuddend aangezien. De filosoof koos geen partij,
zeker niet voor de overwinnaar. Streng sprak hij de koningen toe: ”Kijk eens naar de stelling. Het is een bende in het
land. Hebben jullie koningen niets beters te doen dan oorlog voeren!” Dat waren geloof ik wijze woorden. ”Maar”, zo
stribbelde de witte koning tegen, ”onze eer stond op het spel. Het was een eerlijke strijd.” ”En spannend dat het was!”
zei de zwarte koning onderdanig. De twee koningen waren meteen weer dikke vrienden. De witte koning, trots op zijn
overwinning, gaf een geschiedkundige opdracht om een boek over de oorlog te schrijven. Daarin moest komen te staan
dat de witte koning zich tijdens de oorlog dapper en edelmoedig had gedragen en dat hij het paard eerst heel slim naar
veld d5 had gestuurd, onder opoffering van een volle dame, en toen naar veld c7, waar het de zwarte koning mat werd
gezet. De filosoof zweeg en liep naar huis. Die nacht kreeg hij een heldere droom. En de volgende dag was hij terug
in het kasteel. De filosoof had een schaakbord en schaakstukken meegenomen. Hij sprak tot de koningen: ”Vrienden,
kijk eens hier! Voortaan kunnen jullie zoveel oorlogje spelen als je wilt.” Hij legde toen aan het hele hof de regels van
het schaakspel uit. Men was meteen nieuwsgierig en het duurde niet lang of iedereen kreeg de smaak van het nieuwe
spel te pakken. Schaken kwam in heel Europa in de mode. En voortaan, wanneer de twee koningen zich verveelden
tijdens die lange donkere winteravonden in de middeleeuwen, speelden zij een spelletje schaak bij het haardvuur, met
een goed glas aardbeiensap erbij, want al dat geslemp met bier, wijn en rosé was toch maar slecht voor de concentra-
tie. En zo is het eeuwenlang gebleven, tot op de dag van vandaag. Zelfs Koningin Beatrix speelt op dinsdagavond altijd
een potje schaak. Geen minister mag haar dan storen. De televisie en computer gaan uit. Door het schaken vielen er
geen gewonden meer op de slagvelden, ook al werd er hard gestreden en geslagen. Je hoorde het klikken en klakken
van schaakstukken in de hoge zalen. Maar verder was het stil. Muisstil. Als iemand eens iets hardop zei, keken alle
anderen verstoord op van het bord en dan lieten ze een oorverdovend ”Ssssstt!” klinken. De lakeien liepen op kou-
senvoeten. Het hele hof was razend enthousiast. De dames ook? Ja ook de dames vonden al dat schaken en geschaakt
worden best aangenaam en zij speelden het spelletje mee. En zo is geloof ik het schaakspel ontstaan.



Beste schaakvrienden en jeugdspelers,

Wij nodigen u uit, tezamen met uw partner (of ouders), op vrijdag 29 juni 2007
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 31 augustus : algemene vergadering met inschrijving voor het nieuw seizoen
gevolgd door een simultaan door de clubkampioen.

vrijdag 7 september : snelschaakkampioenschap
vrijdag 14 september : aanvang clubkampioenschap
zondag 7 oktober : aanvang jeugdschaak

PS. bis: Ken je een schaakliefhebber die graag zou leren schaken (jong of iets minder 
jong) geef hem (haar) bijgaand foldertje, je doet er de club een geweldig
plezier mee !

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

KONINKLIJKE SCHAAKKRING

NIKEI GISTEL



SCHAKEN ...
ook iets voor U ...
Omdat schaken een gevechtssport is (met de geest) en tevens
het oudste en boeiendste bordspel aller tijden !

Omdat bij jongeren het schaken de geest verruimt en het logisch denken bevordert ...

Omdat je ook als volwassene, naast het spel en het competitie element, met het schaken, je geest in goede
conditie houdt ! Een gezonde (=geoefende) geest in een gezond (=geoefend) lichaam, weet je wel ! Het oefe-
nen van de geest wordt daarbij door veel mensen vergeten !

Omdat wij in onze moderne maatschappij al zo geïsoleerd leven, achter onze computer en TV met tal van
zinloze spelletjes, is het sociaal contact in een club van groot maatschappelijk belang ! Schaken doe je
immers samen, zowel met jong als oud. Leeftijd en geslacht of sociale herkomst spelen geen enkele rol.

Eens men zich erin verdiept, laat het je nooit meer los, je wordt aangetrokken door zijn mystiek, de eindeloze
verrassingen, mogelijkheden en combinaties. De aanstekelijkheid van het gevecht van het denken. Schaken is
immers niet enkel een spel, maar ook een sport en een passie. 

Lessenreeks voor

volwassenen en

oudere jeugd
Wij geven twee totaal vrijblijvende proeflessen
op de maandagen 10 & 24 september 2007 

De cursus zou dan plaats grijpen om de twee weken,
nl.: de tweede en de vierde maandag

en dit van begin oktober tot eind mei telkens
van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Wij vragen minimum een vijftal belangstellenden om
de cursus te laten doorgaan.

Wij starten ook een nieuwe reeks

JEUGDSCHAAK
Wij geven een totaal vrijblijvende proefles

op zondag  7 oktober 2007
De jeugdschaak gaat door telkens op
zondagmorgen van 10u00 - 12u00
Dit vanaf zondag 14 oktober 2007

tot eind maart 2008

Stap 1 is ideaal voor kinderen van
ongeveer 10 à 12 jaar.

De volgende stappen 2 - 3 & 4
worden gegeven telkens in twee seizoenen

De schaaklessen gaan door in het

CC Oud Gemeentehuis, Hoogstraat te Gistel
Inlichtingen & inschrijvingen :  Bart Denduyver  0496  - 50 61 76

Inschrijvingen jeugdschaak & volwassenen 15 €/seizoen (cursus inbegrepen)
Voor het eerste seizoen is er absoluut GEEN voorkennis vereist !

zie ook : www.schaakgistel.be

KONINKLIJKE SCHAAKKRING NIKEI GISTEL

 


