
Beste schaakvrienden,

Door omstandigheden (zoals daar zijn : niet op gepeinst - vergeten -
uit het oog verloren - enzomeer) is ons schaakboekje van februari niet versche-
nen.
Waarvoor mijn oprechte excuses. Het zal zeker nooit meer gebeuren, tenzij ...
ik er eens niet zou op gepeinst hebben - misschien vergeten zijn of uit het oog
verloren ....

Langs deze weg wil ik namens alle spelers en bestuursleden Rudy
danken voor de schitterende lesavond die hij voor ons heeft verzorgd, samen
met een schitterend naslagwerk waar hij enorm veel werk heeft ingestoken.

In interclub zijn wij dit seizoen op een schitterende 5de plaats
geeindigd. Dit dankzij Rudy telkens op het eerste bord, maar ook dankzij al de
andere jongens die onze kleuren hebben verdedigd ... Wij gaan nog enkele
kandidaat spelers moeten zien warm te maken voor volgend seizoen, gezien
Tim heeft aangekondigd dat het wegens zijn studies normaal gezien niet meer
zal lukken volgend seizoen om deel te nemen aan Interclub ... Wie zich geroe-
pen voelt ...

Traditioneel doen wij langs deze weg ook een oproep aan alle
schaakliefhebbers voor ons OPEN Zwitsers tornooi dat eraan komt na ons
clubkampioenschap. Wij starten dit seizoen op 16 mei en spelen 7 weken
ononderbroken.
Zie ook de aankondiging achteraan dit boekje. Wij verwachten een massale
deelname. Het is een open tornooi, dus wie schaakvrienden heeft, nodig ze uit
...
U doet er ons een enorm plezier mee ...

Verder wens ik iedereen een prettige lente met 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 15 15 0 0 0 15,0 ptn

2. VYVEY Peter 15 10 3 2 0 11,5 ptn

3. DEGRANDE Ronny 15 10 2 3 0 11,0 ptn

4. DENDUYVER Bart 15 7 5 3 0 9,5 ptn

5. VERBEKE Daniel 15 8 2 5 0 9,0 ptn

6. DENDUYVER Marcel 15 6 5 4 0 8,5 ptn 53,50

7. BRUNO Fulvio 15 5 7 3 0 8,5 ptn 51,50

8. DEWANCKELE Michel 15 7 3 5 0 8,5 ptn 50,00

9. CREVITS Ruben (R) 15 5 3 7 0 6,5 ptn

10. VANDECASTEELE Erik 15 5 2 7 1 6,0 ptn 37,75

11. DE SOETE Jan (R) 15 4 4 7 0 6,0 ptn 36,00

12. PASCAL Roland 15 5 1 9 0 5,5 ptn

13. STEELANDT André 15 3 4 8 0 5,0 ptn

14. GIELEN Hector (R) 15 2 5 8 0 4,5 ptn

15. MAERTENS Yves (R) 15 2 2 7 0 3,0 ptn

16. GRYSON Wilfried 15 1 2 12 0 2,0 ptn

EINDRANGSCHIKKING

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

De beslissing is gevallen : De reeksen zijn verdeeld. Na enkele spannende matchen op het einde werden
de laatste plaatsen verdeeld. Vooral voor Marcel, Fulvio en Michel bleef het spannend tot het einde. Want
ook Erik kon nog van de partij zijn - gezien zijn vele inhaalpartijen. Wie zijn we bovenaan reeks 2 ?
Ruben Crevits onze nieuwe ”comming man” in de schaak. Proficiat Ruben. 

Ondertussen zijn reeds een viertal partijen gespeeld van de terugronde. In de eerste reeks zien wij (zoals
verwacht) Rudy aan de leiding maar ... een verrassende Michel Dewanckele op een meer dan verdienste-
lijke wijze op de tweede plaats met reeds een remise tegen Rudy. Michel is blijkbaar in de form van zijn
leven !

Spijtig moeten wij twee forfaits voor de terugronde noteren, nl. Bruno Fulvio (reeks 1) en naar alle
waarschijnlijkheid Erik Vandecasteele (reeks 2), die sukkelt met een hernia.

In reeks twee staat Jan De Soete aan de leiding met 3/3 gevolgd door onze voorzitter met 2,5 op 4 en
Ruben Crevits met 2/3. Het belooft daar spannend te worden in reeks twee. 

 



Nationale interclubs 2007-2008 - reeks 4A

Ronde 6
Nikei Gistel - Doornik : 3 - 1

. 
Vroeg in het nieuwe jaar startte Nikei met een goede
score -  Enkel Rudy liet een puntje liggen na een blunder
waarin hij een toren verloor.

Ronde 7
Izegem - Nikei Gistel : 3,5 - 0,5

bord 1 : Rudy kreeg een positieve stelling op het bord,
maar speelde net iets te traag, waardoor remise on-
afwendbaar was.
bord 2 : Peter geeft remise weg op het einde. Offert toren
voor eeuwig schaak, wat niet werkte.
bord 3 : Na 3 uur van gelijk spel viel wit aan met een
torenoffer. Zwart kon op het nippertje de mat vermijden,
maar de stelling was toch verloren.
bord 4 : Vroeg in de partij een pion gekregen van de
tegenstander, maar slecht positioneel spel en enkele ver-
keerde beslissingen in het eindspel verhinderden de
remise die erin zat.

Interclub steeds een beetje avontuur - Na een rondrit
langs het vorige lokaal kwamen we in het huidige speel-
lokaal aan - Het leven van een ploegkapitein kan hard
zijn ! 

Ronde 8
Nikei Gistel - KGSRL 6 : 2- 2

bord 1 : Een gemakkelijke zege
bord 2 : Frederik probeerde een nieuwe opening uit,
maar was er blijkbaar nog niet vertrouwd mee. hij ver-
loor al snel 2 pionnen zonder veel tegenspel en gaf dan
maar op.
bord 3 : Tim kwam ook slecht uit de opening, verloor
een pion en zocht dan de complicaties op om tegenspel
te krijgen. Zijn tegenstander dacht lang na, kwam in het
eindspel in tijdsnood en gaf dan een toren weg.
bord 4 : ook Peter had niet zijn beste dag. Hij kreeg af te
rekenen met een koningsaanval. Die kon hij nog tegen-
houden, maar toen hij even later een toren vastgreep
terwijl hij schaak stond en daarmee ook nog de dame
verloor, gaf hij op.

Ronde 9
Bredene - Nikei Gistel : 2,5 - 1,5

bord 1 : Een te sterke tegenstander voor Rudy en enkele
moeilijke beslissingen deden hem de das om.
bord 2 : Toren en Pion voor Tim vs Loper en Paard voor
Eva - eindigend in remise na vele uren spelen.
bord 3 : remise door zetherhaling
bord 4 : remise - de tegenstander zag dreigingen die er
niet waren en die ik zelf ook niet zag.

De ploeg van Bredene was niet zo sterk als vorig jaar -
maar dit is relatief - bord 2 en 3 waren 2 jeugdspelers
van ongeveer 12 jaar - Eva en Jason - Europees kam-
pioene in haar leeftijdsklasse en de Belgisch kampioen
bij de jongens - onze spelers konden toch telkens een
remise afdwingen. 

Ronde 10
Nikei Gistel - Kortrijkse Torens : 1,5 - 2,5

bord 1 : Nadat Rudy snel de theorie had verlaten kwam
een stelling op het bord waar beiden grote omzwervin-
gen deden met hun paarden om toch maar de mooiste
positie in te nemen. Daarbij won Rudy een pion maar
kreeg nog steeds een erg gesloten stelling,  nadat hij de
pion terug geofferd had kreeg hij een beslissende aanval
waar hij weer een pion won. Deze pion besliste in het
eindspel over de partij.
bord 2 : Tim kreeg een dubbel pion aangesmeerd
gevolgd door een stevige koningsaanval, hij probeerde
zelf nog een koningsaanval maar kwam iets te laat. 
bord 3 : Na een beter middenspel een verkeerde inschat-
ting van positie van paard en loper en plots sta je een
pion achter ipv voor, gelukkig de les van Rudy onthou-
den en een eindspel van 15 zetten in 5 minuten gespeeld
en een remise eruit gesleept.  
bord 4 : Een doorgebroken pion moeten stoppen
gevolgd door een stevige centrumaanval  - lang volge-
houden, ”maar een brug te ver” 

Wegens geboortes en overlijdens binnen de families van
onze spelersgroep werd er geschoven met de reserve-
bank - zo kwam Bart op bord 3 en André op bord 4 te
zitten. 

Ronde 11
Roeselare - Nikei Gistel

Bord 1 : Na  het optrekken van een solide verdediging
waarop de tegenstander zich suf zat te denken en daar-
bij 1u 40 min  tijd nodig had om 20 zetten te spelen brak
Rudy door op de koningvleugel. door tijdsgebrek verloor
de witspeler een kwaliteit. Hij mocht nog wat tegenspar-
tellen maar zijn lot was bezegeld. 0- 1
Bord 2 : Frederik kreeg een variant van de Russische
opening tegen - won een pion maar koos voor een ver-
keerde voortzetting. Na verlies van een stuk kon hij
opgeven jammer er zat misschien meer in
Bord 3 : Tim verkreeg goed spel en won ook materiaal
maar Tim’s geest snakt achter het einde seizoen ( wegens
zware studies ). Hij beruste in een remise.
Bord 4 : Onze wisselspeler Eric verkreeg in de opening
een mooie stelling maar al te driest in de aanval gaan
wordt op het niveau van de interclub afgestraft. Toch
speelde Eric naar eigen zeggen, een goed interclub-
seizoen, hij verloor dit seizoen maar 1 partij !!!

Dit seizoen géén gebikkel tot de laatste speeldag om in 4de nationale te blijven. Nikei eindigt op een
mooie 5de plaats. We danken daarvoor alle spelers die dit jaar meegespeeld hebben : Tim, Frederik, Peter,
Fulvio, Bart, André en Erik. Uiteraard ook in het bijzonder Rudy, de motor van ons interclubteam.

 



PROVINCIALE LIGA KAMPIOENSCHAPPEN

Individuele scores van onze spelers :

RUDY VERHELST 7,5/11
TIM VANDENBROUCKE 5,5/9
PETER VYVEY 4,5/9
FREDERIK MYLLE 1,5/4
FULVIO BRUNO 1,5/4
BART DENDUYVER 1,5/4
ANDRE STEELANDT 0/1
ERIK VANDECASTEELE 0/1

Dank ook aan Bart Denduyver als verslaggever - al dan niet ter
plaatse

Eindstand na ronde 11 : 
punten Dép.

1. Bredene 4 105 ptn (8,-)
2. Izegem 1 95 ptn (7,-)
3. Roeselare 1 93 ptn (7,5)
4. Kortrijk 2 92 ptn (7,5)
5. Nikei Gistel 1 88 ptn (5,-)
6. K.Gentse 6 87 ptn (6,-)
7. K. Brugse 4 86 ptn (6,-)
8. Waregem 2 85 ptn (5,-)
9. Zottegem 1 85 ptn (4,-)
10. Oostende 3 84 ptn (5,-)
11. Ieper 1 82 ptn (3,5)
12. Doornik 1 71 ptn (2,-)

De provinciale ligakampioenschappen grepen dit jaar plaats in Brugge. Laten wij zeggen dat
onze vertegenwoordigers eerder matige uitslagen behaalden, met misschien een kleine uit-
zondering voor onze voorzitter die een gedeelde tweede plaats uit de wacht sleepte.

In de C-reeks (1600-1800 elo)
16 deelnemers

1. Vandenberghe +Jason 6 /7
9. Vandenbroucke Tim 3,5 /7
12. Denduyver Bart 3,- /7

In de D-reeks waren 30 deelnemers :

1. De Vogelaere Robin 6,5 /7
2. Steelandt André & Vandewiele Emiel 5,5/7
4. Dewanckele Michel 5,-/7
16. Gryson Wilfried 3,5/7

BEKERTORNOOI 2008 ”ereprijs Louis Vandecasteele”

Dit tornooi met tijdshandicap wordt sinds enkele jaren gecombineert met een kleine nieuwjaarsreceptie.
Dit jaar kregen wij een record aantal deelnemers , nl. 18.

Als verrassingen uit de eerste ronde noteren wij het ver-
lies van Frederick Mylle tegen Marcel Denduyver even-
als de uitschakeling van Daniel Verbeke door André
Steelandt.

In de tweede ronde noteren wij de uitschakeling van Erik
Vandecasteele door Ruben Crevits.

In de kwart-finales waren géén noemenswaardige ver-
rassingen.

In de halve finale en finale hebben wij een mini drie-
hoekstornooi tussen Tim Vandenbroucke - Peter Vyvey &
Rudy Verhelst.

P. Vyvey - Tim Vandenbroucke 0-1
P. Vyvey - R. Verhelst 0-1
T. Vandenbroucke - R. Verhelst 0-1

Rudy wint dus beide partijen - Tim wint er 1 van en Peter
wordt dus derde.

EINDUITSLAG bekertornooi 2008

1. Rudy Verhelst
2. Tim Vandenbroucke
3. Peter Vyvey
4. M. Denduyver
5. E. Vandecasteele
6. B. Denduyver
7. R. Crevits
8. M. Dewanckele
9. F. Mylle
10. Youri Legein & Randee Clybouw
De rest volgt van zeeer dichtbij.

ERELIJST

2008 : Rudy Verhelst
2007 : Tim Vandenbroucke
2006 : Peter Vyvey
2005 : Frederik Mylle (2)
2004 : Michel Dehanne
2003 : Frederik Mylle 
2002 : Roland Pascal
2001 : Bart Blondeel



KALENDER

DRIEHOEKSTORNOOI - Pion 68

Zaterdag 19 april 08 : Liga Ploegenkampioenschap te Roeselare
Zaterdag 26 april 08 : Westhoekcriterium Poperinge (Jeugd & Volwassenen)
Vrijdag 02 mei 08 : Laatste speeldag terugronde clubkampioenschap Nikei
Vrijdag 9 mei 08 : Geen schaak
Vrijdag 16 mei 08: Zwitsers Tornooi - Ronde 1
Vrijdag 27 juni 08 : Zwitsers Tornooi - laatste ronde (7)
Vrijdag 04 juli 08: Receptie met prijsuitreiking - Afsluiting Schaakseizoen Nikei

Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan
van pion 68 werd een vriendenmatch inge-
richt door onze bevriende club Pion 68
Oostende. Deze ontmoeting greep plaats
op vrijdag 29 februari 2008, exact 40 jaar
na de stichting vazn Pion 68.
We vertrokken door weer en wind, zelfs
vliegende storm - richting Oostende voor
het driehoekstornooi tussen
Pion 68; Nikei Gistel en Bredene. 
- 8 dapperen verdedigden de kleuren en
eer van Nikei : Rudy, Bart, Marcel, Michel,
Roland, Erik, Jan en Hector onder de des-
kundige leiding van onze voorzitter André,
die supporter was. Iedereen speelde 1 par-
tij van elk 1 uur gerangschikt volgens sterk-
te en door elkaar. Nadien werden bord en
match punten toegekend en de winnaar
berekend. Nikei won dit tornooi overtui-
gend met 5,5 winstpunten uit 8 partijen, en
behaalde zo de eindoverwinning. Laatste
en spannendste partij  werd de partij op bord 2 van Bart vs Maarten Passchyn uit Bredene (elo 2030). Waarin Bart
een nieuw snelheidsrecord uit zijn mouw schudde en met minder dan 10 seconden op de klok de partij won. 
- De organisatie werd geleid door erevoorzitter van pion : Joe Cordy. Een leuke schaakavond, gevolgd door een bab-
bel over het schaakverleden en schaaktoekomst.  Dank aan alle spelers voor hun deelname. Bij deze wensen we
onze schaakvrienden van Pion 68 het allerbeste toe voor nog eens 40 jaar of zelfs meer schaakplezier ...   

Onze voorzitter ontving uit handen van de voorzitter van Pion 68 de
overwinningstrofee.

PROBLEEMHOEKJE

RrstuvwxyS
8MmMmMmjm8
7mMmMdMal7
6MmMmMmMa6
5mMmMmMmK5
4MmMmMbHm4
3eMmMmMmM3
2MmMmMmJA2
1mMmMmMmL1
TrstuvwxyU

Oplossing uit ons vorig boekje :

1. Lxh6 gh ; 2. Dxh6+ Lxh6 3. Tg7+ Kh8 4. Txh6#

Nieuwe opgave :

Wit aan zet, mat in 3.

Wie vindt de oplossing ! 
(zonder schaakcomputer uiteraard !)

(antwoord in ons volgend boekje)

 



Jeugdschaak

Nikei nodigt iedere schaakliefhebber uit op haar dertiende open

ZZZZ WWWW IIII TTTT SSSS EEEE RRRR SSSS TTTT OOOO RRRR NNNN OOOO OOOO IIII
van  16 mei t.e.m. 27 juni ’08

Iedere vrijdagavond - aanvang 20u30 stipt
Tempo : 2 uur K.O.

Er wordt gespeeld in één groep
Afzonderlijk klassement voor niet aangesloten spelers.

7 ronden Zwitsers systeem - Inschrijving : 10 €
(In de inschrijvingsprijs zijn 4 consumptiebonnetjes inbegrepen)

Prijsuitreiking met receptie vrijdagavond 04 juli om 20 uur
Iedereen krijgt een geld- of naturaprijs

Inlichtingen en inschrijvingen bij de tornooileider :
Bart Denduyver • Gistel  •  0496-50 61 76  •  e-mail: bart.denduyver@pandora.be

         


