
Beste schaakvrienden,

Half april - een nieuwe knie en veel zon, dat moet niet meer zijn om een nieuw
boekje te maken.

Het clubkampioenschap nadert zijn einde - iedereen moet nog één of twee
partijen spelen maar met uitzondering van de dalers uit reeks één - ligt de rest
ongeveer vast.
Rudy zou al een zeeer grote ”appelfloute” moeten krijgen om geen clubkampioen
te worden. Ook de twee plaats van ons Tim ligt zowat vast.

Ook in reeks twee is de kampioen gekend, nl. Marcel. Hij zal na één jaartje in
tweede, terug stijgen naar reeks één en ik zal hem daarbij vergezellen. (zie ook
bladzijde 2)

Bij de interclubs zag het er lange tijd vrij goed uit om in vierde te blijven maar
naar het einde toe zetten die grote ploegen dan een extra sterk team in, waardoor
wij alsnog (bijna) in problemen kwamen, maar dankzij een remise op de laatste
speeldag blijven wij in vierde. Een dikke proficiat voor onze jongens die dit
resultaat hebben neergezet. (zie ook bladzijde 3)

Bij deze nodig ik ook iedereen uit op ons twaalfde open Zwitsers tornooi ”ere-
prijs Joris Logier”. Zeven weken Zwitseren met één weekje tussen. Zie ook de
uitnodiging op blad 8.  Nodig ook eens uw vrienden schaakliefhebbers uit. Het is
een open tornooi. Dus hoe meer zielen hoe meer vreugde ....

Voor hen die niet deelnemen aan het Zwitsers : op vrijdag 29 juni 07 is er, naar
jaarlijkse gewoonte een gratis receptie met prijsuitreiking van alle tornooien en
kampioenschappen van het afgelopen seizoen. Daarna gaan wij op een welverdien-
de zomervakantie.  De laatste vrijdag van augustus houden wij de algemene ver-
gadering met inschrijving, om dan begin september terug van start te gaan met
een nieuw seizoen, waarop wij u allen uiteraard van harte uitnodigen.

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. VERHELST Rudy 18 15 1 2 0 15,5 ptn

2. VANDENBROUCKE T. 18 12 4 2 0 14,- ptn

3. LEGEIN Youri 18 10 5 3 0 12,5 ptn

4. DEGRANDE Ronny 19 9 5 5 0 11,5 ptn

5. VYVEY Peter 18 7 8 3 0 11,- ptn

6. DENDUYVER Bart 19 5 8 6 0 9,- ptn

BRUNO Fulvio 19 5 8 6 0 9,- ptn

8. VERBEKE Daniel 19 5 2 12 0 6,- ptn

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

10. VANDECASTEELE Erik 18 3 3 12 0 4,5 ptn

11. PASCAL Roland 18 3 1 14 0 3,5 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks I

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
seizoen 2006-2007seizoen 2006-2007 (stand na 06/04/07)(stand na 06/04/07)

Ondanks de remise van Rudy vs Bart staat Rudy stevig aan de leiding. Tim moest de rol een beetje lossen door
zijn verlies vs Daniel en enkele remises.
Van de onderste 4 spelers is alleen Daniel min of meer zeker van behoud in eerste reeks. De partij tss Roland en
Erik zal onderaan de rangschikking de doorslag geven. Bij winst komt Erik gelijk te staan met Michel en dan moe-
ten de heren Sonny en Berger de doorslag geven. Dus superspannend tot op de slotdag !

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

1. DENDUYVER Marcel 18 16 1 1 0 16,5 ptn

2. STEELANDT André 18 11 5 2 0 13,5 ptn

3. CORDY Joe 19 8 8 3 0 12,- ptn

4. CLYBOUW Randee (R) 19 8 6 4 1 11,- ptn

5. GRYSON Wilfried 19 7 7 5 0 10,5 ptn

6. GIELEN Hector (R) 19 4 9 6 0 9,5 ptn

7. MAERTENS Yves (R) 19 7 3 9 0 8,5 ptn

8. SPEGELAERE Agnes 19 4 4 11 0 6,0 ptn

9. CREVITS Ruben (R) 19 3 6 10 0 6,0 ptn

10. VERMEULEN Regina 17 3 5 9 0 5,5 ptn

11. DEWILDE Raymond 18 3 2 13 0 4,0 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks II

Marcel nu reeds onbedreigd kampioen van de 2de reeks. Over gans het seizoen moest hij slechts één remise
toestaan tegen Joe en één verliespartij tegen André. Vrijdag laatst viel de beslissing voor de tweede plaats. Door
de winst van André tegen Yves en het verlies van Joe tegen Ruben is onze voorzitter nu zeker van zijn tweede
plaats en de promotie.



Nationale Interclub 2006-2007 - reeks 4C
WWij blijven in vierij blijven in vierde !!!!de !!!!

Interclub ronde 9
Nikei Gistel  - Veurne : 2,5 - 1,5

VERHELST RUDY (2106) - DANNEEL GEERT (2074) 0-1
DEGRANDE RONNY (1812) - HARTEEL DAVE (1851) ½-½
VANDENBROUCKE (1933) - MEIJFROIDT BART (1758) 1-0
VYVEY PETER (1786) - FEYS GUY (1716) 1-0

Bord 1 : Rudy kwam na de opening positioneel slechter
te staan door een paar te lakse zetten. Hij kwam in het
middenspel wel een pion voor, maar de actievere stuk-
ken van de tegenstrever deden hem de das om.     
Bord 2  : Trage, gelijkopgaande partij. Na 17 zetten ini-
tiatief van Zwart, maar toch afruil tot remise
Bord 3 : Na een trage, gelijkopgaande partij kwam Tim
iets aanvallender te staan en na een mooi stukoffer won
Tim een loper & 3 pionnen.
Bord 4 : Voor één keer geeft mijn tegenstander eens
een stuk weg in het eindspel ...   

Interclub ronde 10
Bredene 4 - Nikei Gistel 1 : 2,5 - 1,5

SAFRANSKA ANDA (2303) - VERHELST RUDY (2106) 1-0     
GOCZO MELINDA (2221) -  V.D.BROUCKE TIM (1933)  1-0     
PASSCHYN M. (1890) - DENDUYVER BART (1688) ½-½
BRAET DANNY (1752)  - BRUNO FULVIO (1706) 0-1

Bord 1 & 2 : Een mooie zonnige zondagnamiddag tot
Rudy en Tim de elo en spelerslijst van Bredene zagen.
2 Mooie exotische schaakdames van 2300 en 2200 elo.
Nu weten Rudy en Tim waarom tropische stormen een
vrouwelijke naam dragen. 
Bord 3  : Na een trage start van Bart, waarin hij in de
verdrukking kwam werden plots de rollen omgedraaid
toen zijn tegenstander in tijdsnood een pionzet ver-
keerd inschatte. Bart kwam beter te staan = remise
Bord 4  : Engelse opening met een aanval op de half-
geopende c-lijn en op de koningsvleugel. Dit leverde
materiaal op en nadien een mat.
De eer van Nikei was gered.

Interclub ronde 11
Nikei Gistel 1 - ZWS2 : 0,5 - 3,5

VERHELST RUDY (2106) - BONTE PIETER-JAN (2089)   ½-½
V.D.BROUCKE TIM (1933) - DEVOLDER HERWIG (1986) 0-1
VYVEY PETER (1786) - DE SCHEPPER BART (2054) 0-1
DENDUYVER BART (1688) - WINDELS JAN (2008) 0-1

bord 1 : Een remise stelling die remise eindigt. Maar
gelukkig voor ons. > zie verslag onder 
Bord 2  : Tim’s tegenstander moest op een bepaald
ogenblik 20 zetten in 20 min uitvoeren, hij slaagde

hierin, en zo kwam een eindspel met gelijke lopers en
5 pionnen. Tim werd overmoedig en stond plots 2 ver-
bonden vrijpionnen achter met verlies tot gevolg. Een
gemiste kans. 
Bord 3 : Peter komt 2 pionnen achter tijdens het mid-
denspel, en komt dan ook nog eens in tijdsnood. Een
verloren eindspel. 
Bord 4  : Lange tijd kunnen stand houden, maar de
tegenstander kon de druk door een dubbele aanval op
beide vleugels opvoeren en in tijdnood was het plots
helemaal gedaan.  

Nikei had slechts 1 remise nodig voor het behoud in vier-
de. Toen we de ongemeen sterke ploegopstelling van
Waregem zagen met op het 4de bord 2000 elo, wisten
we dat dit geen gemakkelijke klus zou worden. Waar
Rudy en Tim nog goed meegingen in het spel, hadden
Peter en Bart meer moeite. Eerst verloor Peter. Daarna
verloor Tim met mogelijks een remise stelling in handen.
Ook Bart moest de duimen leggen ...
Het doem-senario kwam snel dichterbij. Bleven wij in
vierde ja dan nee .... zouden we nu werkelijk 1 remise
tekort komen ?!?!
Bart keek naar Rudy en die deed teken met de duim van
verlies. Ik werd zo bleek als een witte muur. Eén remise
tekort ... . Toen Rudy de kleur op Bart zijn gezicht zag
veranderen, gaf hij meteen een ander signaal ... ‘t was
toch remise. Eerst kon Bart de Brugse humor even niet
vatten, maar toen ... YIPPIE remise en behoud !
Op dat moment zou onze Bart een standbeeld voor
Rudy hebben opgericht op de markt in Gistel.

Zo eindigt dit verhaal met een goede afloop, maar doen
alle sprookjes dat niet ? 
Nikei blijft zeker nog een jaartje in de 4de klasse spelen.

Eindstand Interclubs - seizoen 2006-2007
reeks 4 - serie C

clubnr. punten (Dép.)

1 Kortrijk 1 305 34,5 10,-
2 Roeselare 1 309 28,- 8,-
3 KISK 1 302 25,- 8,-
4 KBSK 4 303 23.5 6,5
5 KGSRL 7 401 22.5 5,5
6 Bredene 4 307 21,- 5,-
7 KGSRL 8 401 20.5 4,5
8 KOSK 3 301 20,- 4,-
9 Nikei Gistel 1 312 19,- 5,-
10 Veurne 1 322 18.5 3,5
11 ZWS 2 313 18.5 3,5
12 Izegem 2 340 13,-   2,5

 



- Clubkampioenschap: Laatste ronde vrijdag 27 april 2007

- Open Zwitsers Tornooi:

Ronde 1 : 04/05 - Ronde 2 : 11/05 - (Lesavond : 18/05) - Ronde 3 : 25/05 - Ronde 4 : 01/06 - Ronde 5 : 

08/06 - Ronde 6 : 15/06 - Ronde 7 (laatste ronde) : 22/06

- Receptie & Prijsuitreiking : Afsluiting v/h seizoen : vrijdag 29 juni 2007

Provinciale liga kampioenschappen

KALENDER

Eindstand
Reeks C (tussen 1600 & 1800 elo)

20 deelnemers

1. Vanroose Christiaan  1703 5.0 22.0
7. Vandenbroucke Tim 1777 4.0 21.5
12. Denduyver Bart 1677 3.5 16.0
17. Dewanckele Michel 1664 1.5 10.0

Eindstand
Reeks D ( - 1600 elo)

32 deelnemers

1. Vandenberghe Jason 1506 6.0
8. Denduyver Marcel 1563 4.5 19.5
10. Steelandt Andre 1432 4.5 17.5
18. Gryson Wilfried 1416 3.5 11.5

Nationale Interclub 2006-2007 - reeks 4C (vervolg)

speler gesp. winst remise verloren behaalde
partijen punten

Verhelst Rudy 11 3 3 5 4,5 
V.d.broucke Tim 11 6 3 2 7,5 
Vyvey Peter 9 2 3 4 3,5 
Denduyver Bart 5 0 2 3 1,- 
Bruno Fulvio 2 1 1 0 1,5
Verbeke Daniel 2 0 0 2 0,-
Legein Youri 1 0 1 0 0,5
Denduyver Marcel 1 0 0 1 0,-
Degrande Ronny 1 0 1 0 0,5
Mylle Frederik 1 0 0 1 0,- 

Totaal behaalde bordpunten : 19,-

Het bestuur dankt in het bijzonder de vaste kern :
Rudy, Tim & Peter voor hun bijzondere prestatie en ons
behoud in 4de reeks.

Uiteraard ook onze dank naar Bart, Fulvio, Daniel,
Yoeri, Ronny, Marcel, Frederik & Michel voor hun
deelname aan onze interclubploeg dit seizoen.

Hopelijk allen terug op post in oktober 2007.

Tim in volle studieMichel Dewanckele

Partij tussen Marcel en André.
De partij eindigde op een remise

met 3 pions tegen een stuk
(waar men niet had opgelet) ! 

Ook Wilfried in volle studie

 



Jeugdschaak 2006 - 2007

Een systeem tegen de Pruisische verdediging. (Rudy Verhelst)

Traditiegetrouw stoppen wij onze jeugdschaak eind maart met een examen.
Laureaten stap 1 : Ruben Le Comte, Wannes Manhaeve,  Zara & Freya Vynck.
Laureaten stap 2 : Niemand was geslaagd.
Laureaten stap 3 : Ruben Crevits, Randee Clybouw (Arne Degrande slaagde reeds vorig seizoen voor stap 3)

De Pruisische verdediging ontstaat als volgt :    

1. e4 - e5 
2. Pf3 - Pc6
3. Lc4 - Pf6
4. d4 - ...

In de vorige uitgave van nikei info verschenen reeds de varianten 1
(4. ... - Lb4)  en  2  (4. ... - Pxd4)

Variant 3
4. ... - Pxe4

5. dxe
Je neemt de pion terug en voelt zwart meteen aan de tand. Er is maar 1 goed
antwoord.

5. ... - Lb4+?

Dit wordt enorm vaak gespeeld. De beste zet is 5. ... Pc5. Zwart verliest dan
wel een paar tempi maar geen stuk. 
Na  5.  ...Lb4+ komt 

PROBLEEMHOEKJE
RrstuvwxyS
8MmMmMmMm8
7mMmMmMmM7
6MmMmMmga6
5mMmMmMal5
4MmMmMmMA4
3mMmMmMFM3
2MmMmMmMA2
1mMmMmMmM1
TrstuvwxyU

Oplossing uit ons vorig boekje :

1. Pg6+ - Kg8; 2. Pxf6+ - Dxf6; 3. Df8 #

Nieuwe opgave :
Mat in 4 !
Wit aan zet.
Kunt u het vinden ?
(zonder schaakcomputer uiteraard !)

(antwoord in ons volgend boekje)



6. c3

Wit wint weer een tempo en dat is genoeg.

6. ... - Lc5 

Zwart neemt het zwakste punt, f2, onder vuur en als je nu rokeert laat je een
mooie kans liggen. Altijd even verder kijken of je niet ook wat gemeens kunt
spelen. Als je dit even kijken” tot een 2e natuur maakt zul je met sprongen
vooruit gaan. 

7. Dd5!

Ziezo, 2 dreigingen voor wit namelijk mat op f7 en stukwinst. Zwart kan 1
keer schaak geven op f2 maar de koning gaat dan naar e2 en het zwarte
paard valt.
Wit staat gewonnen maar moet wel even de koning veilig opbergen. 

Variant 4
4. ... - exd4

Het beste antwoord, het is echter de vraag of je tegenstander alle varianten
beheerst . Je hebt nog altijd kans groot voordeel te krijgen. Zwart heeft deze
zet waarschijnlijk gespeeld omdat het het standaardantwoord is tegen een
vroeg d4 van wit. 

5. 0-0

Wit kan niet op d4 slaan zonder eerst te rokeren. Na  5. Pxd4 volgt ... Pxe4 en
hoewel dit normaal bloedlink is kan het nu omdat er geen toren naar e1 kan
worden gespeeld. Als je de dame naar e1 speelt neemt zwart het paard op d4.
Nu je echter hebt gerokeerd kun je dadelijk de pion op d4 terugnemen en ben
je sterker in het centrum met een ruimtelijk overwicht. 

5. ... - Lc5

Daarom zal zwart vrijwel altijd deze zet spelen, de pion wordt gedekt en hij
ontwikkelt een stuk. 

6. e5

Dit is de sleutelzet waar je aanval op stoelt. Als zwart het paard niet goed
wegspeelt is het rap met hem gedaan.



6. ... - Pg4
Alleen hier!! 6. ... Pg8 lijkt nergens op en 6. ... Ph5 moet je niet met 7. g4
beantwoorden  in de hoop het paard te winnen omdat zwart dan ... d5 speelt
en lekker staat. Je moet 7. Pg5 spelen, je valt f7 aan en je dame lonkt naar het
paard op h5. Soms krijg je ook wel 6. ... Pe4 tegen. Dit paard kan nergens
meer naar toe en na 7. Te1 d5 8. ed ep f5 9. Pbd2 Dxd6 10 Pxe4 heb je al je
materiaal terug en je hebt een sterk initiatief over de e-lijn tegen zijn centrale
koning.
Morphy speelde ooit deze variant tegen de Cubaan Dominguez, in Havana.
Het verloop:  7. Ld5 f5 8. exf ep Pxf6 9. Lg5 Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. Te1+ Pe7
12. Pe5 Lxe5 13. Dh5+ g6 14. Dxe5 Tf8 15. Pd2 c6 16. Pc4! d6 17. Pxd6+ Kd7
18. Le6+ Kc7 19. Pxc8+ Dd6 20. Dxd6 mat!

7. Lf4

De beste voortzetting. Lange tijd werd hier 7. Lxf7+ gespeeld maar als zwart
kalm blijft en 7...Kxf7 8 Pg5+ Kg8 9 Dxg4 d5 speelt staat zijn koning daar wel
een beetje sullig maar hij heeft een voorsprong in ontwikkeling en ook nog
het loperpaar. Je mag het van mij proberen, maar het hoeft niet zo nodig.

7. ... - d6

Vaak wordt er gerokeerd. 7. ... d6 is veel beter. Na 7. ... 0-0 kan wit 8. h3 spe-
len en dan na 8. ... Ph6 9 Lxh6 en de koning staat op de tocht. Daarna kun je
een pionoffer doen met 10. c3 om je stukken zo snel mogelijk naar buiten te
krijgen om hem aan de kleren te gaan. Na 10. ... d5 11. Lb3 dxc 12. Pxc3 d4
13. Pd5 kun je Dd3 en Lc2 spelen met een hevige aanval op de zwarte ver-
zwakte Koningsstelling 

8. ed

Nu is de e-lijn open voor de aanval op zijn koning.

8. ... - Lxd6 

natuurlijk terugnemen met de loper.

9. Te1+

Logisch omdat zwart nog in het centrum staat. 

9. ... - Le7

Dit is beter dan 9. ... Pe7 omdat na 10. Lxd6 Dxd6 wit een sterk initiatief krijgt
na het simpele 12. Dxd4 of het gecompliceerde 12. De2 met penning van het
paard 



10. Lb5

Uitschakelen van de verdediging van de d-pion.

10. ... - 0-0

De koning in veiligheid.

11. Lxc6

Zadelt zwart op met een geïsoleerde dubbelpion.

Na
11. ... - bxc
12.  Pxd4 staat wit iets beter dank zij zijn betere pionstructuur 

Nikei nodigt iedere schaakliefhebber uit op haar twaalfde open

ZZZZ WWWW IIII TTTT SSSS EEEE RRRR SSSS TTTT OOOO RRRR NNNN OOOO OOOO IIII
van  4 mei t.e.m. 22 juni ’07

Iedere vrijdagavond - aanvang 20u30 stipt
Op vrijdag 18 mei wordt niet gespeeld !

Tempo : 2 uur K.O.
Er wordt gespeeld in één groep

Afzonderlijk klassement voor niet aangesloten spelers + spelers - 1400 elo

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

Prijsuitreiking met receptie vrijdagavond 29 juni 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

Zwitsers tornooi “ ereprijs Joris Logier”

                


