
Beste schaakvrienden,

Onze “ere-voorzitter” Joris Logier is helaas overleden op 30 juli ll,
hij was in juni 93 jaar geworden. Als ” in Memoriam ” wijden wij gans deze
Nikei Info aan onze vorige voorzitter Joris Logier. Hij was immers 55 jaar lang
voorzitter van onze schaakkring en sinds 2005 was hij ere-voorzitter van
Nikei. Als eerbetoon aan Joris hebben Marcel en ik een overzichtje gemaakt
van de periode 1950 tot 2005, periode waarin Joris voorzitter was van onze
vereniging.

Moge Joris in vrede rusten.

André.
voorzitter
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Ter nagedachtenis van onze ere-voorzitter Joris Logier

Joris Logier was gedurende 55 jaar voorzitter van onze schaakclub Nikei Gistel
(1950-2005). Meer dan een halve eeuw, als dat geen record is!
Onze schaakclub werd officieel gesticht en kreeg een naam op 17 februari 1950,
maar er was al een werking vanaf december 1948. Voorlopige voorzitter werd Cyriel
Buysse. Bij de algemene vergadering van oktober 1950 kwam de 33-jarige juwelier
Joris Logier binnen. Hij werd spelend lid en meteen verkozen als voorzitter. Joris was
een uitmuntend voorzitter, altijd klaar om de scherpe kantjes af te ronden en te
bemiddelen en een rondje kon er altijd vanaf!

Joris was in heel West-Vlaanderen gekend. Ik herinner mij dat wij na een schaak-
reis in Noord-Frankrijk terugkwamen en nog even binnengingen in Café Français op

 



de Zware Berg. ‘t Was al omtreeks 22
uur en de zaal zat tamelijk vol. Een bus
uit de streek rond Moerkere ... En dan
ging het : ‘Ach Joris, Joris, Joris ...’ zo ging
het van alle kanten.
Er waren veel klanten bij van Joris. Ja, hij
was een uitstekende verkoper en men
mocht hem betrouwen, hij had goeie
”marchandise”. Toen hij met veel heim-
wee naar vroeger stopte met zijn
‘baancommerce’ zei hij : ‘Maar ‘t zijn de
klanten zelf die me vragen, Joris, ga je
nog een keer komen ? ’
Ik heb de grootouders nog bediend en

dan de trouwringen van de ouders gele-
verd en nu voor de dochter die trouwt
of de kleinkinders die reeds hun
plechtige communie doen.’

Joris werd een goed schaker, maar werd
nooit clubkampioen. Hij was wel de
eerste blitskampioen. Eenmaal kwam hij
als eerste uit de bus met gelijke punten als Raf Barzeele en die haalde het dan door
het schiftingssysteem, het Sonneborg-Berger stelsel en zo werd Joris tweede.

We zouden een massa anekdoten over Joris kunnen vertellen :
- Joris en zijn ‘misval’ in Frankrijk bij het forellen vangen
- Joris onder een tafel in Epernay
- Joris als ‘Charly Chaplin’ bij ons karnavalfeestje
- Joris in een tapijt gerold in Cochem
- Joris en zijn kluchten van “Patati-patata”.
Maar goed, verdere uitleg blijft voor de ingewijden.

Legendarisch waren zijn lange redevoeringen : ‘Goeden avond en welgekomen
allemaal, ik geef het woord aan de secretaris’

Toen de schaakfeesten nog duurden tot de morgenklokken van zes uur was
Joris er altijd bij. Hij was immers een uitstekend en onvermoeibaar danser.

Goede voorzitter, beste vriend, moge je in vrede rusten! Wij, uw Nikeischakers zullen
u niet vergeten.

Marcel Denduyver
secretaris



Als voorwoord in ons jubileum-boek ” Schaakkring Nikei - 50 jaar jong ”
liet Joris mij, in 2000, het volgende noteren :

Ikzelf kwam eerder toevallig in de
club. Bij een bezoek aan een klant in
Wenduine, was deze aan het schaken met
een vriend. Zij vertelden mij dat er nu een
schaakkring was in Gistel en dat René
Willaert een zeer goed schaker was. Enkele
dagen later kreeg ik bezoek van René
Willaert en ik liet mij inschrijven bij de
kring.

Na een drietal partijen kon ik de
eerste keer een remise behalen tegen mijn
vriend Fernand Vandycke.

Op de eerstvolgende bestuurs-
vergadering zou een nieuw voorzitter
gekozen worden. Dhr. Buysse had het
voorzitterschap slechts voorlopig aanvaard. Ik werd voorgedragen als kandidaat voorzitter
tezamen met mijn vriend Fernand Vandycke. Tot mijn grote verwondering, ik kende immers
nog niet eens al de spelers, werd ik in de tweede stembeurt verkozen tot voorzitter.

Ik herinner mij nog levendig onze eerste kampioenenhuldiging in café ”Ons huis” .
Op het menu stond een aperitief, oude hen met rijst of aardappelen en als dessert  een
appel . De ambiance achteraf was er niet minder om ...

Mooie herinneringen blijven de talloze uitstappen en reizen. Ik herinner mij een uitstap
naar het Casino van Blankenberge in 1970. Wij trokken er met 25 naar toe. De ambiance was
zo goed dat Viktor Mazijn in de vroege uurtjes de leiding van ‘t muziek overnam en dat zijn
vrouw Celintje zangeres werd. 

Ik herinner mij ons bezoek aan Amsterdam waar wij in een Indisch restaurant een
rijstschotel aten met een gloeiende nasmaak ... 

Uitstappen naar Parijs, Boulogne en zelfs naar Dikkebus ... vullen deze mooie rij
herinneringen aan.

Op schaakgebied vind ik nog steeds de mooiste herinnering de remise die de kleine
Patrick Vierin speelde tijdens een simultaan tegen Dokter Max Euwe, de gewezen wereld-
kampioen. Ikzelf speelde mijn mooiste partijen tegen René Willaert en Patrick Lava.

Dankzij de innige vriendschap die wij in al die jaren opgebouwd hebben in onze kring
is deze uitgegroeid als één familie. Ook bij ons was al eens een storm. Het schaakspel wordt
immers gespeeld door mensen met verschillende gevoelens, mensen met individuele verschillen
en gebreken en gelukkig niet door feilloos werkende machines.

Met solidariteit, verdraagzaamheid en samenwerking onder mijn schaakvrienden, zien
wij ook de toekomst onbevangen tegemoet.

Lang leve  Nikei ...
Joris Logier - voorzitter Nikei



Clubfeest - januari 1956
vlnr.: Mevr. Logier - Fernand
Vandycke (met bril) -
Mevr. Provoost - Joris Logier -
Mevr. ?

In de achtergrond zien wij
Louis Vanhemelrijck.

Het volledig bestuur
december 1961

Ter gelegenheid van de
verkiezing van Leon Billiet tot

de nieuwe secretaris.
Staande vlnr.:  Louis

Vandecasteele  -  Gaston
Douvere  - 

Willy Vanderbeken
Zittende vlnr.:  Leon Billiet  - 

Dr. W. Viérin  -  Joris Logier  -
Louis Vanhemelrijck 

Kampioenenviering na
seizoen 1967-68
vlnr. staand : De
bestuursleden Louis
Vandecasteele en Joris
Logier;
vlnr. zittend : Louis
Vanhemelrijck (winnaar
juiste zet) ; Marcel
Denduyver (kampioen
reeks II);  Leon Billiet
(kampioen reeks I) ;
Herman Peel (snelschaak-
kampioen).

Overzicht  in  enkele foto’s  van 
Jor is  -  55 jaar  voorzitter  van Nikei  Gistel

 



1970:  Ontvangst in ‘t stadhuis na inrichting massakamp Vlaanderen - N.-Frankrijk
+ viering 20 jarig bestaan.
Vooraan zien wij de toenmalige burgemeest Mr. Eeckhout de herdenkingsplakketten over-
handigen. Wij zien ook onze voorzitter Joris glunderend op de eerste rij. Achteraan zien wij
de spelers en bestuursleden van Nikei 

Op de foto clubkampioen
74/75 Raf Barzeele,
secretaris Marcel
Denduyver, voorzitter
Joris Logier en de tweede
uit het kampioenschap
Oskar De Smedt.

Carnavalfeestjes tussen
de jaren 72 en 84

Wij zien links Joris als
fietskampioen samen met
Maurice Pollet die een
optreden als buikdanser(es)
gaf.

Rechts Joris verkleed als
Charlie Chaplin.



Kampioenenhuldiging
1982

Patrick Lava voor de
derde opeenvolgende
maal clubkampioen !

vlnr. staande :
Herman Peel, ... ?,

Louis Vandecasteele,
Jef Everaert,

Maurits Vanysacker
zittende : Jan Opstaele, Joris

Logier, Patrick Lava en
Oskar De Smedt

Interwesttornooi 1979

Joris krijgt de trofee van
de voorzitter van Pion 68 -
Jef Everaert.
vlnr : Joris Logier, Maurice
Pollet, Jef Everaert,
Agnes Spegelaere,
Jean-Pierre Faessen,
Georges Marchand,
Marcel Denduyver, Louis
Vandecasteele, Leon Billiet
en Herman Peel.

1990
Viering
40 jaar Nikei

Een unicum in de geschiedenis van Nikei ...
Joris geeft een speech bij de ontvangst
door het gemeentebestuur, en ...
’t was ditmaal géén kleintje...



eind maart 2000
Viering 50 jarig bestaan Nikei

Joris heeft het zeer naar zijn zin
tijdens de feestmaaltijd.

Hiernaast foto terwijl hij dans
met Agnes Spegelaere.

Hiernaast feliciteert Joris Herman Decroos,
voorzitter van Pion-68, met hun overwinning

per ploeg van ons jubileumtornooi.

In oktober 2000
werd het feestjaar afgesloten

met de viering van Joris 
50 jaar voorzitter van Nikei !

1996

Joris is getuige van de
beslissende match tussen
Luc Olivier en André
Steelandt (toen onder-
voorzitter) voor de
beslissende match voor
het kampioenschap in
reeks II



Seizoen 2000/2001
Viering laureaten
jeugdschaak.

Joris tussen de laureaten van onze
jeugdschaak, samen met de
lesgevers: Daniel, Bart en André.

Seizoen 2002/2003
Viering kampioenen met Barbecue

Marcel Denduyver (kampioen reeks II);
Joris; Michel Dehanne (clubkampioen);

Luc Olivier (kampioen recreatieven);
Frederik Mylle (bekerwinnaar).

2005
Feestmaaltijd met viering 55 jaar voorzitterschap

en de benoeming van Joris
tot ere-voorzitter


