
Beste schaakvrienden,

In ons eerste clubblaadje van het nieuw seizoen heb ik de eer een nieuw lid te
mogen verwelkomen. Nl. Jan De Soete uit Leffinge. Dat Jan een aanwinst is voor
onze club heeft hij reeds bewezen in zijn eerste matchen in het clubkampioen-
schap. 

Door het wegvallen van verschillende spelers werd er geopteerd om de heenronde
van het clubkampioenschap in één groep te spelen, met daarna splitsing in een
1ste en 2de reeks. Dit betekent dat ieder punt, remise of verlies van belang zijn
voor uw plaatsing in 1ste of 2de reeks. Om het spannend te houden beginnen wij
in de terugronde opnieuw met 0 punten. 

In de Nationale Interclubs 2007 - 2008 speelt Nikei Gistel voor het 2de jaar op
rij, in de 4de klasse. Ik heb vastgesteld dat in het kleine kalenderboekje de wed-
strijden verkeerd staan aangegeven. De thuismatchen en deze op verplaatsing
staan omgekeerd. Mijn excuses daarvoor.

Ook enig nieuws uit de internationale schaakwereld: Wij hebben een nieuwe
wereldkampioen : nl.: Viswanathan Anand (zijn voornaam heeft nieks met vis
te maken !)

Dit jaar werd door de bestuursleden een grootscheepse reclame campagne gestart.
Met behulp van André, Bart, Daniel, Erik, Marcel, Ruben en zus werden in
Groot-Gistel (Gistel, Zevekote, Moere en Snaaskerke) meer dan 4500 blaadjes
verspreid van bus tot bus. Hieraan verbonden werd gestart met een cursus voor
volwassenen die startte op maandag 24 september met een 9 deelnemers verdeeld
over 2 groepen. 
Ook voor onze jeugdschaak die startte op zondag 7 oktober, was deze reclame
campagne een succes. Er schreven zich niet minder dan 17 jeugdspelers in voor
stap 1 + 7 voor Stap 2 en 2 voor Stap 4. De jeugdleiders zijn Bart (Stap 1) -
André (Stap 2) & Tim (Stap 4), met Daniel en Erik als reserves.

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. DEGRANDE Ronny 5 4 1 0 0 4,5 ptn

2. VERHELST Rudy 4 4 0 0 0 4,- ptn 9,50

3. DEWANCKELE Michel 5 4 0 0 0 4,- ptn 3,00

4. VERBEKE Daniel 4 3 1 0 0 3,5 ptn

5. DE SOETE Jan (R) 5 2 1 2 0 2,5 ptn 4,00

6. DENDUYVER Bart 4 2 1 1 0 2,5 ptn 3,25

7. DENDUYVER Marcel 4 2 1 1 0 2,5 ptn 3,00

8. BRUNO Fulvio 5 2 1 2 0 2,5 ptn 1,25

9. STEELANDT André 5 1 2 2 0 2,- ptn 4,00

10. VYVEY Peter 4 2 0 2 0 2,- ptn 1,00

11. PASCAL Roland 4 1 1 2 0 1,5 ptn

12. VANDECASTEELE Erik 2 1 0 1 0 1,- ptn

13. MAERTENS Yves (R) 3 0 1 2 0 0,5 ptn 1,75

14. GRYSON Wilfried 5 0 1 4 0 0,5 ptn 0,25

CREVITS Ruben (R) 6 0 1 5 0 0,5 ptn 0,25

16. GIELEN Hector (R) 3 0 0 3 0 0,- ptn

RANGSCHIKKING HEENRONDE

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

Op vrijdag 14 september startte het clubkampioenschap 2007- 2008. Net zoals in het voetbal,
waren er enkele kalenderproblemen door nieuwe en afhakende spelers.
Spelen niet mee dit jaar :
Tim Vandenbroucke (wegens universitaire studies - We wensen Tim veel succes daarbij - Tim zal
ons helpen als jeugdbegeleider (stap 4) en als speler voor de Nationale Interclubs.
Youri Legein Te drukke agenda. Hij volgt bijscholingen; is trainer van Westende en is kersvers
vader geworden. Hierbij wensen wij de trotse ouders veel geluk met hun dochtertje. Youri blijft
ook bij Nikei en heeft toegezegd aan kleinere tornooitjes te zullen deelnemen.
Randee Clybouw wegens te laat thuis op vrijdag - mag wel de jeugdschaakopleiding op zondag-
morgen verder volgen.
De groep van Pion 68 Oostende (Joe Cordy, Raymond Dewilde, Agnes Spegelaere en Regine
Vermeulen). We zullen de spelers van Pion 68 wel terugzien op het schaaktornooi naar aanlei-
ding van hun 40-jarig bestaan - Dit tornooi zou plaatsvinden op Vrijdag 29 februari 2008 
Alvast noteren in uw agenda.

In het clubkampioenschap zelf noteerden wij reeds enkele verrassingen :
- Nieuwkomer Jan De Soete wint van Erik Vandecasteele.
- De nummers 1 (Marcel) en 2 (André) van reeks 2 van het vorig seizoen spelen remise. 
- Ook André speelt remise vs Jan.
- Daniel Verbeke moet een remise aanvaarden na een ijzersterke partij van Yves Maertens.

 



12de editie Zwitsers tornooi - Ereprijs ”Joris Logier”

Ronde 5   -  06-06-2007

Verhelst Rudy - Vandenbroucke Tim 0-1
Legein Yoeri - Vyvey Peter 0-1
Pille Gilbert - Bruno Fulvio ½-½
Denduyver Bart - Steelandt Andre ½-½
Dewanckele Michel - Degrande Ronny 0-1
Gryson Wilfried - Denduyver Marcel 0-1
Maertens Yves - Crevits Ruben 1-0
Pascal Roland - Kovacs Atilla 1-0

De nummers 1 & 2 in het klassement verliezen
hun partij. Tim wint van Rudy en Peter 
wint van Yoeri. Ook Gilbert Pille speelde opnieuw
ijzersterk en behield een remise vs Bruno Fulvio. 

Ronde 6  -  14-06-2007

Bruno Fulvio - Vyvey Peter ½-½
Verhelst Rudy - Pille Gilbert 1-0
Vandenbroucke Tim - Legein Youri 0-1
Degrande Ronny - Pascal Roland ½-½
Dewanckele Michel - Denduyver Bart ½-½
Maertens Yves - Steelandt Andre 1-0
Denduyver Marcel - Kovacs Atilla 1-0
Crevits Ruben - Gryson Wilfried 0-1

Peter Vyvey verliest een half punt aan Bruno
Fulvio. Tim verliest de onderlinge confrontatie met
Youri. Ook Ronny laat een half punt liggen op het
bord van Roland. 

Ronde 7  -  22-06-2007

Denduyver Bart - Verhelst Rudy 0-1
Vyvey Peter - Denduyver Marcel 1-0
Legein Youri - Bruno Fulvio 0-1
Pille Gilbert - Vandenbroucke Tim 0-1
Gryson Wilfried - Maertens Yves 0-1

Steelandt Andre - Dewanckele Michel 0-1
Pascal Roland - Crevits Ruben 0-1
Kovacs Atilla - Bye
Degrande Ronny - Afwezig

Het bleef spannend tot in de laatste ronde. Bij 
winst was Rudy meteen zeker van de eindover-
winning. Het podium wordt vervolledigd door
Peter en Fulvio, die in de laatste ronde beiden hun
partij wonnen. Ook Ruben stunt nog in de laatste
ronde met een overwinning 
vs Roland.  

Eindklassement
Naam        Ptn S B 

1. Verhelst Rudy 6.0/7 24.00
2. Vyvey Peter     5.5/7 22.50 
3. Bruno Fulvio   5.0/7 17.25 
4. Vandenbroucke Tim   4.5/7 15.50 
5. Legein Youri    4.0/7 13.50 
6. Maertens Yves     4.0/7 7.50 
7. Dewanckele Michel 3.5/7 7.00 
8. Degrande Ronny       3.0/5 12.75 
9. Denduyver Bart      3.0/7 10.25 
10. Pille Gilbert       3.0/7 9.75 
11. Denduyver Marcel   3.0/6 6.75 
12. Steelandt Andre      2.5/7 6.75 
13. Pascal Roland        2.5/7 6.50 
14. Gryson Wilfried     2.5/7 3.75 
15. Crevits Ruben      2.0/7 3.00 
16. Kovacs Atilla         1.0/7 0.25 

Erelijst

- 2007 : Rudy Verhelst 
- 2006 : Peter Vyvey
- 2005 : Bart Denduyver
- 2004 : Frederik Mylle
- 2003 : Michel Dehanne

PROBLEEMHOEKJE

RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7mMmMmMmM7
6MmMmMmgm6
5mMmMbMFM5
4lmMmMmMm4
3mJmMmMmM3
2MmMmMmMm2
1mJmMmMmM1
TrstuvwxyU

Oplossing uit ons vorig boekje :

1. b6 - axb6; 2. c6 - bxc6; 3. a6 - Kg4; 4. a7- ...; 5. a8-D - ...;

Nieuwe opgave :
Wit aan zet, mat in 3, hoe speelt hij ?
Kunt u het vinden ?
(zonder schaakcomputer uiteraard !)

(antwoord in ons volgend boekje)



Receptie met prijsuitreiking - vrijdag 29 juni 2007

Rudy Verhelst werd gehuldigd als
- Snelschaakkampioen
- winnaar Zwitsers tornooi
- Clubkampioen 2006 - 2007

Vandenbroucke Tim
en Legein Youri
werden gehuldigd als
resp. 2de en 3de
van het
clubkampioenschap
2006 - 2007.

Marcel Denduyver
werd gehuldigd als
kampioen reeks II
2006 - 2007.

Tim Vandenbroucke
werd gehuldigd als

bekerwinnaar.
Hij kreeg de beker uit

handen van
Erik Vandecasteele.

 



Naar jaarlijkse gewoonte werd het nieuwe schaakseizoen ingeluid op de laatste vrijdag van
augustus met de algemene vergadering met inschrijving voor het nieuwe seizoen.

Na een (zeer) kort openingswoordje van de voorzitter, las de secretaris Marcel Denduyver het
verslag van de werking van vorig seizoen.
Er zullen nieuwe drankbonnetjes gemaakt worden, nl. groene (ipv de gele). De oude bonnetjes
blijven geldig tot nieuwjaar. De halve bonnetjes blijven (= toeslag voor Leffe)
De nieuwe prijzen : 5 euro voor 4 bonnetjes

10 euro voor 8 bonnetjes
20 euro voor 17 bonnetjes

Daarna was het woord aan de tornooileider Bart, die mededeelde dat wij dit seizoen in één reeks
zouden spelen, met een gesplitste terugronde. Dit gezien het afhaken van een zestal spelers. 
Net zoals vorig seizoen zal er gespeeld worden met het officiële puntensysteem, nl.: winst = 1
punt , remise = 0,5 punt en verlies = 0 punten. Bij 3 forfaits wordt men uitgesloten.

Gezien er géén tegenkandidaturen waren, werd de helft van het bestuur herkozen in zijn functie
voor de periode van 2 jaar. 

Na de plichtplegingen gaf onze clubkampioen Rudy Verhelst een simultaan. Acht spelers namen
de uitdaging aan. Er was winst weggelegd voor André, Marcel & Daniel. Tim haalde een remise
en de rest spitte Dolf onder.

Jaarlijkse Algemene vergadering  vrijdag 31 augustus 2007

Snelschaakkampioenschap  vrijdag 7 september 2007

Dat een vluggertje wel eens pleziering kan zijn weten ook de schakers. Daarom waagden 8 dap-
peren zich aan deze discipline. Sommigen deden mee voor de leute, anderen waren dan weer
bloedserieus en nerveus en gingen voor de titel. 
Er werd gespeeld met een all-play-all systeem, telkens één maal met zwart en één maal met wit ,
zodat iedereen 14 partijtjes moest spelen.

Snelschaakkampioen 2007 - 2008  : 1. Tim Vandenbroucke
2. Youri Legein
3. Frederik Mylle

Kalender

vrijdag 14 september 2007 Eerste speelavond clubkampioenschap Nikei
zondag 30 september 2007 Liga kampioenschappen in Brugge - ronde 1
zondag 07 oktober 2007 Interclubs Nikei - Oostende3
zondag 14 oktober 2007 Liga kampioenschappen in Brugge - ronde 2
zondag 21 oktober 2007 Interclubs K. Brugse4 - Nikei
zondag 04 november 2007 Interclubs Nikei - Waregem2
zondag 18 november 2007 Interclubs Nikei - Ieper
zondag 25 november 2007 Liga kampioenschappen in Brugge - ronde 3
zondag 02 december 2007 Interclubs Zottegem - Nikei
zondag 16 december 2007 Liga kampioenschappen in Brugge - ronde 4
vrijdag 04 januari 2008 Nieuwjaarsreceptie, gevolgd door

bekertornooi ”ereprijs Louis Vandecasteele”

 



Mat met paard en loper, dat lukt toch nooit? (Rudy Verhelst)

Speler Elo  NIEUWE gesp. verschil
febr. 07 ELO matchen

BRUNO FULVIO 1706 1704 106 - 2

DEGRANDE RONNY 1812 1813 205 + 1

DENDUYVER BART 1688 1683 771 - 5

DENDUYVER MARCEL 1584 1586 543 + 2

DEWANCKELE MICHEL 1635 1591 374 - 44

GRYSON WILFRIED 1424 1396 587 - 28

LEGEIN YOURI 1895 1908 127 + 13

PASCAL ROLAND 1498 1469 314 - 29

STEELANDT ANDRE 1453 1502 425 + 49

VANDECASTEELE ERIK 1502 1517 177 + 15

VERBEKE DANIEL 1562 1603 345 + 41

VERHELST RUDY 2106 2090 686 - 16

VYVEY PETER 1786 1762 164 - 24

Aangesloten leden die niet deelnemen aan het clubkampioenschap :
MYLLE FREDERIK 1842 1842 89 =

VANDENBROUCKE TIM 1933 1785 109       - 148

Nieuwe ELO punten     juli 2007

Mat paard en loper, dat lukt toch nooit?
Onzin, het is helemaal niet moeilijk, het is zelfs gemakkelijk als je het goed kunt.
We gaan gebruikmaken van iemand die in 1923 een methode publiceerde die heel gemakkelijk tot
mat leidt. De brave ontdekker van deze methode was ene Delatang, een al lang vergeten Fransman.
In 1964 publiceerde Cheron de methode in zijn eindspelbijbel en desondanks kijkt iedereen als
een koe op een fiets als de naam Delatang valt.
Het bijzondere van deze man was dat hij helemaal niet kon schaken, wel was hij een verwoed
amateurtuinier en als zodanig werd hij als het ware gek van de konijnen die al zijn groenten
belaagden en vaak tot aan de wortel afknaagden. Wat te doen? Dit hoorde men hem vaak mom-
pelen als hij in het plaatselijke café broeierig voor zich uit zat te staren. Op een avond zat hij weer
op zijn vaste plekje achter een Pernod en naast hem namen twee plaatselijk bekende schakers een
tafeltje in beslag, de heren Patzer en Poerkwapas. Patzer was zeer luidruchtig en Delatang hoorde
voortdurend ”ja, het draait om veldbeheersing, mijn waarde”. Hoewel er nog geen electriciteit was

aangelegd in dit deel van Frankrijk ging hem toch een licht-
je branden. Dat was het, veldbeheersing. De dood aan die
verrekte konijnen. Vastberaden laveerde hij in het stikdonker
naar zijn groententuin en het onvermijdelijke gebeurde; hij
trapte in een konijnenhol en brak zijn been op drie plaatsen,
onder de knie, boven de knie, en nog eens op een plaats die
ik ben vergeten. Dat was maanden en maanden platliggen.
Zo kwam hij tot het schaken en natuurlijk keek hij alleen
naar konijnen, eh ik bedoel, veldbeheersing.

Hij ontdekte dat zwart in deze positie niet kan ontsnappen
uit de witte hoek. Al zoekende ontdekte hij de wet van
Delatang. Er zijn 3 driehoeken vanuit de witte hoek. Nu



staat de zwarte koning opgesloten. Zijn wet luidt : zet de loper op het 2e veld van de diagonaal en
het paard er 2 velden naast (of boven). Sluit met de koning het uiteinde af en voilá, de koning zit
gevangen. Nu gaat het erom de gevangenis in stappen kleiner te maken en de koning op het einde
mat te zetten. 
Deze positie is gemakkelijk te bereiken.
De methode ”Delatang” (wit begint)

Zoals je ziet is zwart opgesloten in de witte hoek en kan paard en loper niet aanvallen..
Kijk, hier zie je wat de goede man bedoelde met zijn gevangenis. De zwarte koning kan de loper
en het paard niet aanvallen en de witte koning verspert de uitgang. 
1. Lc2, nu moet zwart opzij.
1. ... Ke3 2. Kc1 (2. Kc3 bederft niets maar kost extra tijd
vanwege 2. ... Ke2)  2. ... Ke2
3. Lg6 terug naar het tweede veld op de diagonaal.
3. ... Ke3 [ 3. ... Kf2 4. Kd2]
4. Kd1 Kf2 [ 4. ... Kf3 5. Kd2 Kf2 6. Lh5]
5. Kd2 Kf3 (bij elk ander antwoord gaat de loper direct naar
h5, de volgende diagonaal)
6. Kd3 Kg4
7. Ke3 Kh4
8. Kf4 Kh3
9. Lh5 ziezo, nu zit de koning in een kleiner driehoekje dat
wel nog moet worden gesloten.
9. ... Kg2 [9. ... Kh4 gaat sneller mat.
10. Lf3 Kh3
11. Pg7 Kh2
12. Ke3 Kg3
13. Pf5+ Kh2 14. Kf2 Kh3 15. Le2 Kh2 16. Lg4 Kh1 17. Pg3+ Kh2 18. Pf1+ Kh1 19. Lf3#]

10. Ke3 Kg3
11. Le2 (2e veld van de diagonaal) ... Kh4 12. Kf4 Kh3 13. Pg5+ Kg2
14. Pe4 (zo, nu staat het paard 2 velden boven de loper) ... Kh3 15. Kg5 Kg2 16. Kg4 Kh2
17. Lf1 (nu staat hij op de kleinste diagonaal van de gevangenis) ... Kg1 18. Lh3 Kh2 19. Pc3 Kg1
20. Kg3 Kh1 21 Lg2+  Kg1 22. Pe2#

Natuurlijk is Delatang blijven schaken en naar zijn groententuin heeft hij nooit meer omgekeken.
En de konijnen dan? Welnu, deze zijn uitgezwermd over de hele wereld en vooral op hoge
ambtelijke functies terechtgekomen.

Brief vanop jeugdkamp (Rudike)

Lieve mama en papa,

We moeten U van onze jeugdleider een brief schrijven, om jullie gerust te stellen, in geval jullie
de overstroming hebben gezien in het nieuws. 
We stellen het goed. Er is maar één tent weggespoeld en ook twee slaapzakken. 
Gelukkig is niemand verdronken.Toen de overstroming gebeurde, waren we juist op de berg
naar Bartje aan het zoeken. Oh ja, bel je even naar de mama van Bartje om te zeggen dat hij



het goed stelt? 
Hij kan namelijk geen brief schrijven met zijn twee gebroken armen. 
Ik heb mogen meerijden in de jeep van de reddingswerkers. Dat was tof!!! 
Als het niet zo fel gebliksemd had zouden we Bartje nooit gevonden hebben. 
De jeugdleider was een beetje kwaad op Bartje, omdat hij alleen de bergen in trok zonder het
te zeggen. Hij had het wel gezegd, maar de jeugdleider was toen bezig met de brand te blus-
sen, Misschien heeft hij Bartje daardoor niet gehoord? 

Wist je dat, als je een gasfles in het vuur gooit, dat die dan ontploft?  
Het hout van de bomen was te nat om te branden, maar wel één van de tenten en sommige
van onze kleren zijn verbrand.
David zal er wel een tijdje raar uitzien, tot zijn haar weer is bijgegroeid. 
Als de jeugdleider de minibus gemaakt krijgt, zijn we zaterdag weer thuis. Het was niet zijn
fout dat we gebotst zijn. 
Toen we vertrokken, waren de remmen nog heel goed. De jeugdleider zegt dat het normaal
is dat zo’n oude auto soms kapot gaat. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij geen
verzekering kan krijgen. Wij vinden het wel een toffe camionette.  De jeugdleider vindt het niet
erg als we hem vuilmaken. 
Er zijn tien zetels in, maar we kunnen wel met twintig in de auto. We mogen dan om de beurt
op de bergwegen rijden, daar zijn veel bochten, das dus wel spannend. 
Alleen spijtig dat de politie ons juist tegenhield toen ik aan hetrijden was. Hij ging eens met
jullie komen praten, zei hij. 
Maak jullie niet ongerust, we zijn in goede handen. De jeugdleider is echt een toffe knul. 
Deze morgen ging iedereen zwemmen in het meer. Ik mocht niet mee, omdat ik niet kan
zwemmen en  Bartje kon ook niet zwemmen met zijn gebroken armen. 
Maar we mochten wel met de kano’s varen, wij met ons twee.Helemaal tot aan de overkant. 
Als je in het water kijkt, kun je de bomen zien die door de overstroming onder water staan.
Onze jeugdleider is niet zo lastig als die andere van vorig jaar. Hij werd zelfs niet kwaad toen
we de zwemvesten vergeten waren. Hij heeft het te druk met het repareren van zijn auto, we
laten hem dus zoveel mogelijk gerust. 
Oh en weet je wat? We hebben een cursus EHBO gehad. Toen Danny in het water dook en
zich kwetste aan zijn arm, hebben we zelfs geleerd hoe je een tourniquette legt. Dat is een
knoop om grote  wonden mee af te binden. 
Ik heb toen wel moeten overgeven en sommige anderen ook, maar volgens de jeugdleider is
dat omdat we die vieze kip gegeten hebben.  
Hij zegt dat die hetzelfde smaakte als het eten in de gevangenis. Ik ben echt blij dat de
jeugdleider vrij is gekomen en dat hij nu met ons op kamp gaat om zijn leven te beteren. 
Hij zegt dat hij voortaan alles veel beter gaat doen. Wat is eigenlijk een pedaal-fiel ? 
Zo, ik ga stoppen met schrijven. Straks gaan we naar de stad om onze brieven te posten en
om vaseline te kopen. Dat dient om spelletjes te spelen zegt de jeugdleider. 
Maak u niet ongerust. We stellen het goed. 

Uw Rudike


