
Beste schaakvrienden,

2007 loopt op zijn laatste pootjes. Wij starten het nieuwe jaar op vrij-
dag 4 januari ‘08. Naar jaarlijkse gewoonte houden wij eerst een (korte)
nieuwjaarsreceptie waarop Nikei de spelers graag een drankje en een hapje
aanbiedt. Na allerlei gelukwensen en voornemens voor het nieuwe jaar starten
wij het bekertornooi met tijdshandicap ”Ereprijs Louis Vandecasteele” .
Een leuk tussendoortje om ons lekker op te warmen voor het tweede gedeelte
van ons schaakseizoen. Wij verwachten uiteraard iedereen !

De volledige kalender vindt je verderop in dit boekje, maar ik wil toch
enkele belangrijke data aanstippen. 
Tussen de heen- en de terugronde (op vrijdag 15 februari 08) hebben wij een
lesavond voorzien. Wij hebben Rudy Verhelst bereid gevonden deze voor ons
te verzorgen. Ik verwacht van jullie allen een ruime opkomst, om 1° uw schaak-
niveau te verhogen en 2° als appreciatie voor het vele voorbereidende werk dat
Rudy daaraan heeft besteed. Langs deze weg wil ik Rudy ook danken voor zijn
medewerking aan ons clubblaadje. Er verschijnen nu regelmatig studies over
bepaalde schaaksituaties van zijn hand. Van een beetje humor is hij ook niet
vies. Voor elk wat wils dus ...
Ik wil ook iedereen uitnodigen op het jubileum-tornooi van Pion_68. Door
40 jaren heen, hebben wij steeds een speciale band met Pion 68 gehad. Op alle
tornooien die wij hebben ingericht waren zij aanwezig; Er waren bijna steeds
spelers die in beide clubs speelden. Tot vorig seizoen nog waren er 4 spelers van
Pion die bij ons speelden, vandaar mijn warme oproep om met een belangrijke
delegatie op hun tornooi, ter gelegenheid van hun 40 jarig bestaan aanwezig te
zijn. Het tornooi grijpt plaats op vrijdag 29 februari 08. 

Gezien ik nu een beetje aan het danken was, moet ik ook Bart bedanken
voor de vele jaren medewerking aan ons clubblaadje. Hij levert, hoe zouden wij
het kunnen noemen; De ”brute teksten” en allerlei ”uitslagen” en ik giet het
geheel in een aanvaardbare vorm. Voor het eerst kreeg ik ook iets binnen van
Ruben, dat verdiend ook een vermelding ....

Verder wens ik iedereen prettige eindejaarsfeesten, weinig katjes, euh
katers en 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. VERHELST Rudy 10 10 0 0 0 10,0 ptn

2. DEGRANDE Ronny 11 6 2 3 0 7,0 ptn 32,00

3. BRUNO Fulvio 12 4 6 2 0 7,0 ptn 28,50

4. DEWANCKELE Michel 10 5 2 3 0 6,0 ptn 23,00

5. VERBEKE Daniel 10 5 2 3 0 6,0 ptn 16,75

6. DENDUYVER Marcel 9 4 3 2 0 5,5 ptn 27,25

7. VANDECASTEELE Erik 8 5 1 2 0 5,5 ptn 19,25

8. PASCAL Roland 11 5 1 5 0 5,5 ptn 19,00

9. DENDUYVER Bart 9 3 4 2 0 5,0 ptn 21,00

10. VYVEY Peter 8 4 2 2 0 5,0 ptn 18,50

11. DE SOETE Jan (R) 11 3 3 5 0 4,5 ptn

12. STEELANDT André 11 2 3 6 0 3,5 ptn

13. CREVITS Ruben (R) 10 2 2 6 0 3,0 ptn 13,25

14. GIELEN Hector (R) 10 2 2 6 0 3,0 ptn 9,75

15. GRYSON Wilfried 11 1 2 8 0 2,0 ptn

16. MAERTENS Yves (R) 9 1 1 7 0 1,5 ptn

RANGSCHIKKING

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
seizoen 2007-2008seizoen 2007-2008 (HEENRONDE)(HEENRONDE)

Op onze clubkampioen van vorig jaar staat absoluut geen maat. Door het wegvallen van Youri en
Tim in ons clubkampioenschap, lijkt hij géén tegenstand meer te kennen.
Daar onze 2 reeksen samen spelen dit seizoen, kunnen de onderlinge partijen soms verrassende
resultaten opleveren. 
Enkele van deze verrassingen op rij :
ronde 2 : De remise tussen Hector en Bart  
ronde 5 : Winst van Jan De Soete  tegen Peter Vyvey
ronde 6 : Winst van Ruben vs Michel en winst van Jan vs Roland !
Ronden 7 – 8 & 9 : Dipje van André met verlies tegen Hector, Yves en Ruben !
Ronde 9 : Winst van Marcel vs Ronny
Wie in eerste, dan wel in tweede reeks zal spelen, in de terugronde lijkt nog een open vraag.
Zowat iedereen tussen de vierde en de elfde plaats komt nog in aanmerking. De laatste partijen
zullen de doorslag moeten geven. 

 



Nationale interclubs 2007-2008 - reeks 4A

Ronde 1 -  7 oktober 2007
Nikei - KOSK 3 :  7 - 9

1. Verhelst Rudy - Gesquiere Eric 3 - 1
2. Vandenbroucke Tim - Defour Rudy 2 - 2
3. Vyvey Peter - Couvreur Erwin 1 - 3 
4. Bruno Fulvio - Drabs Olivier 1 - 3

Bord 1 : In een variant van de caro-cann opening, vergat
Rudy’s tegenstander op tijd te ontwikkelen en kreeg
daardoor een zware koningsaanval te verduren. een
mooi torenoffer besliste de partij.
Bord 2 : Een gelijk opgaande partij, waarbij de witspeler,
na een remise voorstel van Tim, zijn positioneel voordeel
niet voldoende achtte om te winnen, en het voorstel dan
ook aanvaardde.
Bord 3 : Na een gelijk opgaande partij won Peter een
belangrijke pion. Na veel geschuif, maar weinig vooruit-
gang in de partij forceerde Peter in het eindspel zijn cen-
trumpionnen. Hierdoor kon zijn tegenstander zijn loper
terug in het spel brengen en een gevaarlijke penning
doen, met bijkomende druk van de torens en de mooie
stelling van Peter brokkelde helaas geleidelijk af
Bord 4 : Fulvio bouwde een prachtig stelling op maar
vergat door te drukken. Met een torenoffer kwam de wit-
speler terug in de partij en dan nog een klein blundertje
en je staat verloren.

Een gemiste kans op winst. De schaakmotor van Nikei
moet blijkbaar nog warm draaien. Met de nieuwe pun-
tenverdeling ziet de uitslag er nog zo slecht niet uit ....

Ronde 2 -  21 oktober 2007
K. Brugse 4 - Nikei :  9 - 7

1. Jacques Robrecht - Verhelst Rudy 3 - 1
2. Dechamps Mark - Vandenbroucke Tim 2 - 2
3. Van Ooteghem Rudy - Vyvey Peter 2 - 2
4. Rogiers Jonny - Denduyver Bart 2 - 2

Bord 1 : Rudy had een remise door eeuwig schaak in
handen, maar stond op dat ogenblik 2 pionnen voor en
ging voor winst. Jammer genoeg maakte zijn tegenstre-
ver hier dankbaar misbruik van. Na een doorgeschoven
pion die promoveerde kwam Rudy enkele zetten te kort
om het af te maken met verlies tot gevolg.
Bord 2 : ( Of de strijd van een voormalig clubkampioen
van Nikei tegen een toekomstig clubkampioen) Tim koos
voor aanvallend spel, maar zijn tegenstrever pareerde
goed. Hij begon zelf een aanval op de koning. Net toen
Tim een paar beslissende fouten op rij maakte, maakte
zijn tegenstrever ook een fout, door te hebberig te willen
zijn en Tim kon daardoor goed wegkomen met een eeu-
wig schaak.
Bord 3 : Peter kwam zwaar in de problemen
(Waarschijnlijk nog de naweeën van zijn partij vrijdag in

het clubkampioenschap ?) Een penning op het paard,
daarna de Dame en later zelfs op de Koning. Al deze
stukken op één lijn zetten is om problemen vragen.
Ondanks zijn overwicht in het spel en in elo, vergat zijn
tegenstander het af te maken, waarvan Peter dankbaar
gebruik maakte. Na een zwaar tegenoffensief kwam er
een eindspelen met elk een loper van verschillend kleur
en enkele pionnen, dit met een remise tot gevolg.
Bord 4 : Bart moest het opnemen tegen het tweede bord
van vorig jaar. Elk bleef aan zijn eigen kant van het bord
spelen en zo heeft Bart het graag. Ondanks deze taaie
tegenstander die het telkens opnieuw probeerde gaf Bart
géén krimp. Hij deed zijn reputatie van remise-koning
alle eer aan.

Ronde 3 -  4 november 2007
Nikei - Waregem 2 :  9 - 7

1. Verhelst Rudy - Devolder Herwig 3 - 1
2. Vandenbroucke Tim - Buyze Dirk 2 - 2
3. Vyvey Peter - Debrouwere Jeroen 2 - 2 
4. Bruno Fulvio - Vandenabeele Xavier 2 - 2

Onze reporter ter plaatse was blijkbaar niet ter plaatse,
zodat wij géén verslagje binnen kregen van deze ronde.
Wel voor het eerst dit seizoen een overwinning. 

Ronde 4 -  18 november 2007
Nikei - Ieper 1 :  10 - 6

1. Verhelst Rudy - Segers Regis 3 - 1
2. Vandenbroucke Tim - Cottegnie Francis 3 - 1
3. Vyvey Peter - Van Roose Christiaan 3 - 1 
4. Bruno Fulvio - Spilliaert Hugo 1 - 3

Bord 1: De onorthodoxe opening die Rudy speelde,
werd door zijn tegenstrever verkeerd ingeschat. Wit ver-
kreeg een mooie koningsaanval en via een stukoffer
werd zwart weggespeeld.
Bord 2: Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. Echter
alle dreigingen werden goed beantwoord. In het eind-
spel gaf de witspeler een stuk weg omdat hij een mat
overzag op de laatste lijn. Meteen de eerste overwinning
van Tim dit seizoen.
Bord 3: Een gelijk opgaande partij met een iets vrijer
spel voor de witspeler. Deze ging echter iets te onvoor-
zichtig in de aanval en verloor daarbij een pion. Toen
Peter de verloren pion dreigde terug te winnen, dacht
zijn tegenstander iets te lang na en ging door zijn vlag.
Net als Tim ook een eerste overwinning van Peter.
Bord 4: Bruno had na de opening de beste stelling van
alle spelers van Gistel. Hij won twee pionnen in de ope-
ning en even later liep dit zelfs op tot vier pionnen, maar
...  plots een kleine vergissing en hij kwam een stuk ach-
ter. Nog steeds was het gewonnen maar Fulvio begon de
foutjes op te stapelen, met verlies tot gevolg.

Klein woordje uitleg vooraf bij de puntentelling. Vanaf dit seizoen is het systeem van puntentelling
gewijzigd. Bij winst 3-1; bij remise 2-2; bij forfait 3-0. Dus zoals onze oude puntentelling in het
clubkampioenschap. Dit met het duidelijk doel om mensen die forfait geven extra te bestraffen.

 



PROBLEEMHOEKJE

PROVINCIALE LIGA KAMPIOENSCHAPPEN

RrstuvwxyS
8MmMmMcMm8
7mjmkmgal7
6MmMajAMa6
5aMmMaMmM5
4MbMmGmME4
3mimMmMDJ3
2MAGCMmGA2
1mMmMmMFM1
TrstuvwxyU

Oplossing uit ons vorig boekje :
1. Tb8 - Pc4; 2. Ta1+ - Pa3; 3. Kxg6 - Ka5; 4. Txa3#

Nieuwe opgave : (ingezonden door Ruben Crevits)

In de 14 ronde versloeg kersvers wereldkampioen Vishy Anand (met wit)
de kampioen van vorig jaar, Vladimir Kramnik, met nevenstaande stelling :

Wit aan zet, mat in 4.

Speel als een wereldkampioen en vindt de oplossing ! 
(zonder schaakcomputer uiteraard !)

(antwoord in ons volgend boekje)

Toch een mooie uitslag met de tweede overwinning op
rij. We rukken op in de rangschikking.

Ronde 5 -  2 december 2007
Zottegem 1 - Nikei :  5 - 11

1. Motte Jan - Verhelst Rudy 1 - 3
2. Roos Frank - Mylle Frederik 2 - 2
3. Ghyselen Wouter - Vandenbroucke Tim 1 - 3
4. Ghyselinck Jelle - Vyvey Peter 1 - 3

Bord 1 : Rudy was chauffeur voor onze verste verplaat-
sing naar Zottegem en als je teveel praat in de wagen
durf je nog eens verkeerd te rijden. Met een kleine ver-
traging begonnen we dan ook aan onze partijen. 
Op het schaakbord kreeg Rudy reeds na 5 zetten een
pion cadeau zijn tegenstander zag die nooit meer terug
en stierf een langzame dood.
Bord 2 : Frederik die een lange tijd niet gespeeld had en
ons voor deze wedstrijd kwam versterken ondervond dat
schaken een spel is dat je moet onderhouden. In de
opening verloor hij een tempo kwam positioneel slech-
ter te staan, maar verdedigde goed. Na het afruilen van
enkele stukken kon geen van beide tegenstanders nog
een vuist maken met remise tot gevolg.
Bord 3 : Tot tegen de tijdslimiet (een partij van 6 uur !)
moest Tim vechten tegen een jonge knaap die, nadat hij
beter kwam te staan, de juiste verderzetting niet vond en
Tim weer in de partij liet komen. In een adembenemend

slot kreeg Tim plots de bovenhand en kon de partij win-
nend afsluiten.
Bord 4 : Onze Peter speelde tegen een tegenstrever die
dacht dat het een blitztornooi was. Even snel kreeg hij
een pak rammel. 

Stand na ronde 5 : 

punten Dép. reeds gespeeld
1. Bredene 4 49 ptn (3,5)
2. Oostende 3 44 ptn (4,-) *

Roeselare 1 44 ptn (4,-)
4. Nikei Gistel 1 44 ptn (3,-)
5. K. Brugse 4 42 ptn (3,5) *
6. Ieper 1 40 ptn (2,-) *
7. Waregem 2 39 ptn (2,-) *
8. Kortrijk 2 38 ptn (2,5)
9. K.Gentse 6 37 ptn (2,5)
10. Izegem 1 34 ptn (1,5)
11. Doornik 1 34 ptn (1,-)
12. Zottegem 1 34 ptn (0,5) *

Wij staan momenteel vrij goed geklasseerd, maar er
komen uiteraard nog 6 ronden en moeilijke tegenstan-
ders. Maar alvast een dikke proficiat  voor onze jongens,
met Rudy als voortrekker. Hij won reeds vier van zijn
partijen op het eerste bord ! Doe zo voort en wij blijven
in 4de ....

De provinciale ligakampioenschappen grijpen dit jaar plaats in Brugge. In reeks A en B hebben
wij géén vertegenwoordigers.
In de C-reeks (1600-1800 elo) zijn 16 deelnemers, waaronder 3 spelers van Nikei. Na ronde 3
staan Tim Vandenbroucke  6de met 2 ptn; Bart Denduyver 13de met 0,5 ptn en Bruno Fulvio sluit
de rij af met eveneens 0,5 ptn.
In reeks D (- 1600 elo) zijn 30 deelnemers, waaronder eveneens 3 spelers van Nikei. Na ronde 2
staan André Steelandt op een 6de plaats met 2 ptn; Wilfried Gryson op de 16de plaats met 1 pt
en Michel Dewanckele 18de eveneens met 1 pt.

 



De vrouw van de schaker (Rudy Verhelst)

KALENDER

vrijdag 28 december 2007 Inhaalavond
vrijdag 4 januari 2008 Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje

gevolgd door het bekertornooi ”ereprijs Louis vandecasteele”
( = bekertornooi met tijdshandicap )

zondag 6 januari 2008 Interclub: Nikei - Doornik 1
vrijdag 11 januari 2008 Clubkampioenschap - heenronde 13
zondag 13 januari 2008 Westvlaams kampioenschap in Brugge - ronde 5
vrijdag 18 januari 2008 Clubkampioenschap - heenronde 14
zondag 20 januari 2008 Interclub: Izegem1 - Nikei
vrijdag 25 januari 2008 Clubkampioenschap - heenronde 15
zondag 10 februari 2008 Interclub: Nikei - K. Gentse 6
vrijdag 15 februari 2008 Lesavond gegeven door Rudy Verhelst
zondag 17 februari 2008 Interclub: Bredene 4 - Nikei
zondag 20 februari 2008 Westvlaams kampioenschap in Brugge - ronde 6
vrijdag 22 februari 2008 Clubkampioenschap - aanvang terugronde
vrijdag 29 februari 2008 Vriendschappelijke match in en tegen Pion 68 Oostende

naar aanleiding van hun 40-jarig bestaan.

Iedereen (toch zeker wel 95% van de mannen...) is het er over eens dat de vrouw het mooiste schep-
sel ter wereld is.  Talloze artiesten - van de ”primitieve” Neanderthalers tot de ”moderne” Homo Sapiens
- hebben in de loop der tijden de schoonheid en liefelijkheid van dit wezen met muziek, woord en verf
bezongen, beschreven en beschilderd.

En toch hebben diezelfde vrouwen, waar wij mannen zo voor in hormonaal vuur en vlam staan,
het soms hard te verduren. Denk maar aan de gestresste secretaresse die zich gans de dag mag uitsloven
en schikken naar de kwade grillen en luimen van haar chagrijnige baas. Denk maar aan de vrouw van de
dokter: haar man is nooit thuis. Denk maar aan de vrouw van de onderwijzer: haar man is altijd thuis.
Denk maar aan de hardwerkende verpleegster: de dokter én de patient én de familie weten het altijd beter.
Denk maar aan Camelia Bowles Parker : ”Charles, hoe lang moet ik nog wachten?” Denk maar aan Imelda
Marcos : ”Welk paar schoenen zal ik nu aantrekken?” Of denk maar aan prinses Mathilde : ”Et oewis een
vrouwntje. Qu’est ce que ca veut dire, Filip?”.

Hoewel we met al deze vrouwen meevoelen, zijn weinig vrouwen zo beklagenswaardig als de
vrouw van een fervente schaker! Woorden schieten tekort om haar leed te beschrijven... Ja, ons gemoed
schiet vol, ons hart bloedt als we aan zo’n vrouw denken...

De vrouw van een echte schaker is namelijk een uiterst eenzaam schepsel die het moet opnemen
tegen de obsessionele schaakpassie van haar echtgenoot. Haar man is zelden thuis - altijd is er wel een
schaaktornooi of clubkampioenschap te betwisten - en wanneer hij thuis is dan is hij van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat verzonken in de studie van openingstheorie, eindspeltheorie en de laatste nieuwtjes in
de ”Froeyman”-variant van het Oudhollands. Zolang het over schaken gaat is haar man een echte Niagara
Falls van woorden maar als gesprekspartner over andere zaken stelt hij bitter weinig voor. Als de vrouw
bijvoorbeeld het laatste nieuwtje van het elitemagazine ”Kortemarkse weetjes voor de huissloof ” aan haar
eega wil vertellen : ”Onze koning zal de paardenfokkerij van Hubert in het Beitemse veeteeltcentrum
bezoeken” moet ze niet verwonderd zijn als ze als antwoord krijgt: ”Tja, ik zal nooit vergeten hoe in de
partij Daniel King - Adolf H. Pferd, Passchendaele 1917, wit met een briljant paardoffer de koning mat-
zette.” Want ja, hij heeft maar met een half oor geluisterd en hoorde vaag iets over koning en paard.

Of als ze het heeft over het Tv-programma De Rode Loper : ”Awel, ‘k heb gisteren dat 
eindspel van ongelijke lopers toch nog kunnen winnen, zeker.” ‘t Is om moedeloos te worden.
Soms mag de vrouw zich ”vermeien” met het koken van uitgebreide en exquise maaltijden voor enkele
schaakvrienden van haar man. Want schakers hebben alleen andere schakers tot vriend, nietwaar? De

 



grootste fout die ze kan maken is een geruit tafellaken gebruiken. Wanneer ieder-
een eindelijk neerzit om van een succulente  maaltijd - waar ze uren en uren
voor in de weer is geweest - te genieten, vindt ze opeens haar zout en pepervat,
tandenstokerhouders, kandelaars, wijnglazen en bepaalde voedingsbestanddelen
van de verschillende gerechten gerangschikt als schaakstukken op het patroon
van haar tafellaken terwijl haar echtgenoot een van zijn ”briljante” partijen aan
het tonen is. Genieten van de maaltijd is er niet meer bij. Onze schaker is boven-
dien begiftigd met een ongelooflijk geheugen. Een partij wordt uit het hoofd
geanalyseerd in detail en telkens terug overgespeeld, oude schaakpartijen en bril-
jante zetten of combinaties worden nooit of te nimmer vergeten. Het allerlaatste
nieuwtje in de Scheveningen of in de Stonewall is gememorizeerd tot in het
kleinste detail. Maar als ze hem vraagt om nu eindelijk enkele dringende karweitjes te verrichten aan het
huis of boodschappen te doen, dan is de schaker dat enkele tellen later al helemaal vergeten en verwijst hij
- als ze er enkele tijd later naar vraagt - diep zuchtend naar zijn ”slecht geheugen”. Maar die ene briljan-
te partij, die hij ooit twintig jaren geleden gewonnen heeft in de derde ronde van een of andere obscuur
tornooitje in Bachten de Kupe, kan hij je zo zet voor zet naspelen.

Voor de kinderen komt het aan de andere kant soms wel goed uit dat hun vader een passie voor
schaken heeft. Zo kan het gebeuren dat Jantje of Marietje met een slecht rapport naar huis komt. Bij het
avondmaal wil de vrouw haar echtgenoot daarover wel eens aanspreken en zo kan het gebeuren : ”Zeg,
onze kleine heeft bij meester Jozef voor wiskunde maar een vier”. De schaker die eerder verstrooid zijn soep
aan het oplepelen was, roept dan eensklaps opgewonden uit : ”Een vier?... Wadde, een vier... maar wacht
eens... als ekik nu eens d4 zou spelen in de ”Keirse” variant van het Koningsgambiet dan kan ie z’n loper
niet opspelen naar b5 en verliest ie ne tempo. Miljaar, da’s een nieuwtje, ‘k ga dat direkt eens bekijken,
zie...” En met deze woorden vliegt onze schaker zonder nog verder te eten van tafel naar z’n schaakbord
of computer om het nieuwtje uit te testen. Vrouwlief denkt verzuchtend:  ”Hopeloos”. De kleine glundert...

De vrouw weet ook onmiddelijk wanneer haar echtgenoot een partij heeft verloren of het slecht heeft
gedaan in een tornooi. Hij komt chagrijnig thuis zonder trofee of met slechts die 2 euro die twintig ande-
re schakers ook kregen toen  ze ex aequo vijftigste eindigden. Zijn kin hangt tot op zijn knieën zodat hij
bijna over de deurmat valt. De deur vliegt met een luide knal dicht terwijl hij bij zichzelf gromt : ”Oe is’t
meugeliek... Oe is’t meugeliek, ‘k e wel verloaren zekers, en nog wel tegen Ruben, den zwakste van ‘t tor-
nooie. Ne snotoap, godoeme, ne snotoap van nog gien tien joar. ‘k moeste die partieje gewonnene ebben. ‘k
winne wel e stuk zekers bie den achste zet. En ‘k stoan giel den tied beter. Blunder ekik die doame nie weg,
zekers. J’ad echt hoerechance, die jong’n. Moar ja, ‘k woas ekik afgelied deurdade die neffest mien heel den
tied scheten zat te loaten. Moar de volgende kere, ‘t zoal o zo nie goan, zulle. ‘k Legge d’rem ep.” Heel de
avond en nacht is hij niet aanspreekbaar. Zijn enige interesse, die avond, is hoe hij een gewonnen partij
nog verloor. Het magnetisch schaakspel is daarbij zijn voortdurende gezel - in het toilet, aan tafel en in
bed... Als vrouwlief die nacht bepaalde leuke voornemens zou hebben kan ze die maar beter vergeten. In
plaats van passionele kusjes krijgt ze een niet ophoudende analyse over die partij te horen. De vrouw ziet
waarschijnlijk nog meer af als haar echtgenoot heeft gewonnen. Hij komt dan (meestal niet al te nuchter)
thuis met een minuscuul trofeetje terwijl hij een veelheid van zijn prijzengeld (plusminus 5 euro) gespen-
deerd heeft met zijn schaakvrienden in ”den après-schaak”.

De vrouw moet zich dan geduldig en geïnteresseerd tonen en vol respect luisteren hoe hij luid-
ruchtig en vervaarlijk molenwiekend, een zet per zet beschrijving geeft van de partij en uitlegt met tal van
varianten hoe briljant elke zet wel was. De vrouw moet er zeker voor zorgen haar opgewonden echtgenoot
te volgen van keuken naar salon (en vice versa) om toch zeker niet één enkele zet van zijn exposé te mis-
sen of anders riskeert ze dat hij al de schaakstukken opzet en terug begint met zet een. En als mevrouw die
nacht bepaalde leuke voornemens zou hebben?.. Tja, dan krijgt ze nog eens een omstandig en bloemrijk
verslag van zijn o zo roemrijke overwinning... en daarna?.. dan valt hij in slaap ...

De ”huis, tuin en keuken”-echtgenoot verdwijnt in de badkamer met de krant of tijdschrift. Niet
zo de schaakspelende echtgenoot. Hij gaat naar het toilet met een draagbaar magnetisch bord en het laat-
ste schaaktijdschrift en spendeert er gemakkelijk een uurtje met het bekijken van schaakpartijen. Een uur
later verschijnt hij terug - nadat zijn vrouw (wegens dringend) al een kwartier op de deur heeft staan bon-
zen en bonken - maar ontdekt dan soms dat hij iets mist. Een witte pion is verdwenen. Plots hoort hij zijn
vrouw het toilet doorspoelen. En opeens beseft hij waar die pion is gebleven ...

Ja, het pad van de vrouw van een schaker loopt niet over rozen. En... let op, het kan nog erger...



Mevrouw - laten we ze voor het gemak Heidi heten - wordt zwanger en als de tijd daar is, gaat ze samen
met haar schaker naar de materniteit. Omdat het nog te vroeg is moeten ze wachten in de werkkamer.
Terwijl Heidi door de heviger opkomende weeën op een bed ligt te steunen, heeft meneer zijn zakschaak-
computer uitgehaald - want behalve haar zweet afvegen moet hij toch iets doen om de tijd te doden, niet-
waar - en speelt een partijtje. Net is hij verdiept in zijn partij en zij in haar weeën als de gynaecoloog bin-
nenkomt. Deze bemerkt direkt het schaakbord, draait een volle slag bakboord en marcheert direkt in de rich-
ting van onze schaker en buldert : ”Pd5 is dé zet in die stelling!” Onze schaker kijkt eerst geschrokken op,
herstelt zich dan en ”ja, maar in deze variant denk ik dat Lf5 beter is met een direkte aanval op die achter-
gebleven pion c2 want...” en zo gaat het maar door. Heidi, bemerkend dat de gynaecoloog meer aandacht
heeft voor het schaken van haar man dan voor haar weeën, begint nu heviger en heviger te kreunen om toch
maar zijn aandacht te trekken. Tevergeefs. Als uiteindelijk een verpleegster - gealarmeerd door het kermen
en kreunen, dat nu gemakkelijk het gemiddelde geluidsniveau van een ”in forme” verkerende hardrock-
groep overstijgt en tot kilometers ver in de gang te horen is - de kamer binnenstormt en de gynaecoloog er
haastig attent op maakt 
dat het de hoogste tijd is, krijgt ze een snauw dat ze hem niet moet storen met onnozele
beuzelarijen en dat hij nu wel belangrijkere zaken aan zijn hoofd heeft. Ja, het zal je maar overkomen : een
schakende echtgenoot en een schakende gynaecoloog... van dubbele pech gesproken. Of zoals de oude wijs-
geer Confucius (K’ung Fu-tzu 551- 479v.C.) ooit aan de keizer van China vroeg : ”Wat is erger dan één
schaker?” en toen die het antwoord schuldig bleef, minzaam 
antwoordde : ”Twee schakers...”

En vakantie? Terwijl iedereen in de Krokusvakantie de
skilatten aanspant is zijn idee van vakantie een weekje
Capelle-la-Grande. Zijn vrouw die nog nooit van dit plaatsje
gehoord heeft en enthousiast vier reusachtige valiezen vol met
dubbelgewateerde vesten, truien, sjaals, broeken, hand-
schoenen, zonnecrème en après-soleil meezeult, komt daar tot
de ontdekking dat Capelle-la-Grande niet een luxeus ski-oord
in Zwitserland is, maar een onnozel boerengat in het noorden
van Frankrijk waar behalve een schaaktornooi en de aan-
houdende regen niets maar dan ook niets te beleven valt. Maar
geen nood, onze schaker belooft het goed te maken.
In de zomer, terwijl iedereen ingesmeerd met olijfolie faktor 20
aan zuiderse stranden ligt te bakken en te stoven, gaat het
richting Gent. Terwijl hij in een donkere en smoorhete barak deelneemt aan het Gentse Open kan mevrouw
toch zeker wel een snuifje cultuur opdoen en Klokke Roeland, Jacob van Artevelde of het Lam Gods gaan
bezichtigen of de originaliteit van de moderne kunst (van cloaca tot kak) gaan bewonderen in het SMAK?
Zijn vrouw heeft nu toch echt geen reden meer tot klagen, denkt onze man. Hij is dan ook zeer en zeer ver-
wonderd als zijn vrouw uiteindelijk briesend wegstormt en een ticket Costa Brava boekt. Die vrouwen
toch... echt ondankbare wezens, denkt hij dan... 

Soms probeert onze schaker ook om zijn vrouw te leren schaken. Maar diep in zijn
binnenste weet hij in feite al dat het hopeloos is. Ze vergeet voortdurend hoe een paard beweegt, ze verstaat
de en-passant regel niet, ze wil rokeren als ze schaak staat en ze ruilt voortduren torens voor lopers omdat
ze het design van de toren lelijk vindt en ze neemt zetten terug wanneer hij een stuk slaat. Hij wordt er
moedeloos van, zij ook...

Het slechtste wat mevrouw kan doen is toch goed leren schaken. Eerst zal ze haar echtgenoot wil-
len vergezellen naar zijn tornooien en hem met allerhande raadgevingen lastigvallen. Soms zal hij
chagrijnig moeten aanhoren : ”hoe het toch mogelijk is dat hij een ”simpel” mat in 10 overzien heeft”... 
En vlug zal ze tonen dat ze beter is en haar echtgenoot verslaan in een gewoon partijtje. Dat doet meestal
de deur dicht. Voor de schaker is dan de tijd gekomen om het schaak eraan te geven, zijn schaakboeken te
verkopen en petanque te leren.

En de vrouw?...
die is nu pas gelukkig. Ze kan goed schaken en ze hoeft zijn eindeloos gezeur over openings-,  middenspel-
en eindspelvarianten niet meer te aanhoren.

Ze kan er nu zelf over zagen ...



Na een bus aan bus verdeling van een foldertje in gans groot Gistel, was de opkomst
voor onze jeugdschaak, dit seizoen, overdonderend. Niet minder dan 25 jongeren volgen
elke week op zondagmorgen onze schaaklessen. Wij hopen dat daar enkele Rubens en
Tims tussen zitten, die later onze schaakclub zullen komen versterken. 
Deze week verscheen onderstaand artikel in ”De Zeewacht”

Jeugdschaak

copy persbericht


