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Schaakinfo Digitaal
Alle Schaakinfo's kunnen 
ook digitaal bekeken
worden op onze site.

Beste schaakvrienden,

Nu het clubkampioenschap en interclub is afge-
rond, Dave Harteel Clubkampioen '07-'08 is 
en Philip Gesquiére kampioen van de B-Reeks 
is, kijken we al volop uit naar de zomermaan-
den.  Vooral naar het zomeroffensief (dijkschaak, 
sporkinfeesten en last but not least het schaak-
simultaan op 15 augustus).  Maar eerst moeten 
er nog zoveel mogelijk punten worden behaald 
op het lentetornooi.

Schaakinfo 15 steekt weer boordevol interes-
sante rubrieken en artikels. Enkele weken gele-
den heb ik Dennis Daen kunnen strikken voor 
een leuk interview. Meer daarover vind je enkele 
pagina’s verder. Ook de eindresultaten van het 
clubkampioenschap, liga en interclub, resultaten 
en klassement van het lentetornooi, quizzversla-
gen, Renaats beruchte column en nog veel meer 
kun je er terugvinden. 

Veel leesgenot
Uw hoofdredacteur - secretaris, 
Brecht Leuridan

voorwoord

www.hetwittepaard.be   Volgende nummers Schaakinfo

Schaakinfo 15    2 mei 2008 16 mei 2008
Schaakinfo 16 29 aug. 2008 12 sept. 2008
Schaakinfo 17 28 nov. 2008 12 dec. 2008
Schaakinfo 18 27 feb. 2009 13 ma. 2008

Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen optreden.

Afsluiting Verschijning



Agenda a

AGENDA - AGENDA

Hier volgt onze clubkalender voor het nieuwe schaakseizoen:

Mei 2008 2008 Juni

02
09

09-12

10
16
23
30

Randomchess 960
Lentetornooi 3 & 4
Kampioenschap van Vl 

Gent
6e Bowlingavond
Lentetornooi 5 & 6
Lentetornooi 7 & 8
Lentetornooi 9

geloof het of niet, maar 
juni is compleet leeg!

Juli 2008 2008 Augustus

12
18
25

Sporkinfeesten
Dijkschaak Koksijde
Dijkschaak De Panne

01
03

08
15

Dijkschaak De Panne
West Vlaams Blitz

KOSK
Dijkschaak Koksijde
Simultaan

September 2008 2008 Oktober

05
06

12
13
19
20
26

Algemene vergadering
16de criterium vd Westhoek

Poperinge
Simultaan clubkampioen
Leren schaken
Blitz 2008
Leren schaken
eventuele 

vriendschappelijke

03 Start clubkampioenschap

onderlijnd; activiteiten ingericht door de schaakclub 
“Het witte Paard”



 Leden a

Verjaardagen

De zomer komt eraan, volgende schakers kunnen hun extra jaar vieren 
samen met zon, zee en strand (en andere...) 

Bart Quintelier 21 mei
Guy Feys 23 mei

Bart Meijfroidt 27 mei
William Overmeire 24 juni

Renaat Vanassche 26 juni
Gunther Eeckhaut 10 juli

Brecht Leuridan 09 augustus
Andy Verhegge 29 augustus

Proficiat!



Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08

De uitslagen
Ronde 1 (28-09-2007)

  1   Harteel Dave          (1887) 1-0FF  Renckens Yannick    (1361)
  2   Lenoir Aurele         (1831)  1-0    Vanderfaeillie Dieter (1397)
  3   Feys Guy              (1744)  0-1    Daen Dennis           (1463)
  4   Meijfroidt Bart       (1731)  0-1    Van Camp Albert       (1501)
  5   Verhegge Andy         (1729)  0-1    Essers Daan           (1565)
  6   De Burchgraeve Daniel (1613)  0-1    Decock Piet           (1577)

Ronde 2 (05-10-2007)
  1   Renckens Yannick      (1361)  0-1    Decock Piet           (1577)
  2   Essers Daan           (1565)  ½-½    De Burchgraeve Daniel (1613)
  3   Van Camp Albert       (1501)  0-1    Verhegge Andy         (1729)
  4   Daen Dennis           (1463)  1-0    Meijfroidt Bart       (1731)
  5   Vanderfaeillie Dieter (1397)  0-1    Feys Guy              (1744)
  6   Harteel Dave          (1887)  1-0    Lenoir Aurele         (1831)

Ronde 3 (12-10-2007)
  1   Lenoir Aurele         (1831)  1-0     Renckens Yannick      (1361)
  2   Feys Guy              (1744)  0-1     Harteel Dave          (1887)
  3   Meijfroidt Bart       (1731)  ½-½     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  4   Verhegge Andy         (1729)  1-0     Daen Dennis           (1463)
  5   De Burchgraeve Daniel (1613) ½-½   ½   ½   Van Camp Albert       (1501)
  6   Decock Piet           (1577)  ½-½     Essers Daan           (1565)

Clubkampioenschap
A-Reeks

Eindklassement 2007-2008 
    Naam                    Rati   Ptn 
  1 Harteel Dave           (1941)  19.5/22 
  2 Lenoir Aurele          (1755)  16.5/22 
  3 Verhegge Andy          (1724)  15.0/22 
  4 Essers Daan            (1645)  14.5/22 
  5 Van Camp Albert        (1536)  12.0/22 
  6 Meijfroidt Bart        (1692)  11.0/22 
  7 Vanderfaeillie Dieter  (1402)   8.5/22 
  8 De Burchgraeve Danny   (1598)   8.0/22 
  9 Decock Pieter          (1563)   8.0/22 
 10 Feys Guy               (1682)   7.0/22 
 11 Daen Dennis            (1529)   6.5/22 
 12 Leclerq Frederic       (1764)   5.5/11 



Ronde 4 (19-10-2007)
  1   Renckens Yannick      (1361)   0-1FF   Essers Daan           (1565)
  2   Van Camp Albert       (1501)   1-0     Decock Piet           (1577)
  3   Daen Dennis           (1463)   1-0     De Burchgraeve Daniel (1613)
  4   Vanderfaeillie Dieter (1397)   1-0     Verhegge Andy         (1729)
  5   Harteel Dave          (1887)   1-0     Meijfroidt Bart       (1731)
  6   Lenoir Aurele         (1831)   1-0     Feys Guy              (1744)

Ronde 5 (26-10-2007)
  1   Feys Guy              (1744)   1-0     Renckens Yannick      (1361)
  2   Meijfroidt Bart       (1731)   ½-½  ½  ½    Lenoir Aurele         (1831)
  3   Verhegge Andy         (1729)   ½-½     Harteel Dave          (1887)
  4   De Burchgraeve Daniel (1613)   1-0     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  5   Decock Piet           (1577)   0-1     Daen Dennis           (1463)
  6   Essers Daan           (1565)   1-0     Van Camp Albert       (1501)

Ronde 6 (02-11-2007)
  1   Renckens Yannick      (1361)   0-1     Van Camp Albert       (1501)
  2   Daen Dennis           (1463)   ½-½     Essers Daan           (1565)
  3   Vanderfaeillie Dieter (1397)   ½-½     Decock Piet           (1577)
  4   Harteel Dave          (1887)   1-0     De Burchgraeve Daniel (1613)
  5   Lenoir Aurele         (1831)   ½-½   ½   ½   Verhegge Andy         (1729)
  6   Feys Guy              (1744)   ½-½     Meijfroidt Bart       (1731)

Ronde 7 (09-11-2007)
  1   Meijfroidt Bart       (1731)   1-0FF   Renckens Yannick      (1361)
  2   Verhegge Andy         (1729)   1-0     Feys Guy              (1744)
  3   De Burchgraeve Daniel (1613)   1-0     Lenoir Aurele         (1831)
  4   Decock Piet           (1577)   0-1     Harteel Dave          (1887)
  5   Essers Daan           (1565)   1-0     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  6   Van Camp Albert       (1501)   1-0FF   Daen Dennis           (1463)

Ronde 8 (16-11-2007)
  1   Renckens Yannick      (1361)   0-1FF   Daen Dennis           (1463)
  2   Vanderfaeillie Dieter (1397)   0-1     Van Camp Albert       (1501)
  3   Harteel Dave          (1887)   1-0     Essers Daan           (1565)
  4   Lenoir Aurele         (1831)   1-0     Decock Piet           (1577)
  5   Feys Guy              (1744)   ½-½     De Burchgraeve Daniel (1613)
  6   Meijfroidt Bart       (1731)   ½-½   ½   ½   Verhegge Andy         (1729)

Ronde 9 (23-11-2007)
  1   Verhegge Andy         (1729) 1-0FF Renckens Yannick      (1361)
  2   De Burchgraeve Daniel (1613) 0-1   Meijfroidt Bart       (1731)
  3   Decock Piet           (1577) 1-0   Feys Guy              (1744)
  4   Essers Daan           (1565) 1-0   Lenoir Aurele         (1831)
  5   Van Camp Albert       (1501) 0-1   Harteel Dave          (1887)
  6   Daen Dennis           (1463)  0-1FF    Vanderfaeillie Dieter (1397)

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08



Ronde 10 (30-11-2007)
  1   Renckens Yannick      (1361)   0-1ff   Vanderfaeillie Dieter (1397)
  2   Harteel Dave          (1887)   1-0     Daen Dennis           (1463)
  3   Lenoir Aurele         (1831)   1-0     Van Camp Albert       (1501)
  4   Feys Guy              (1744)   0-1     Essers Daan           (1565)
  5   Meijfroidt Bart       (1731)   ½-½     Decock Piet           (1577)
  6   Verhegge Andy         (1729)   ½-½     De Burchgraeve Daniel (1613)

Ronde 11 (07-12-2007)
  1   De Burchgraeve Daniel (1613)   1-0ff   Renckens Yannick      (1361)
  2   Decock Piet           (1577)   0-1     Verhegge Andy         (1729)
  3   Essers Daan           (1565)   0-1     Meijfroidt Bart       (1731)
  4   Van Camp Albert       (1501)   1-0     Feys Guy              (1744)
  5   Daen Dennis           (1463)   0-1     Lenoir Aurele         (1831)
  6   Vanderfaeillie Dieter (1397)   0-1     Harteel Dave          (1887)

Ronde 12 (04-01-2008)
  1   Decock Piet           (1577)   ½-½     De Burchgraeve Daniel (1613)
  2   Essers Daan           (1565)   0-1     Verhegge Andy         (1729)
  3   Van Camp Albert       (1501)   ½-½     Meijfroidt Bart       (1731)
  4   Daen Dennis           (1463)   1-0     Feys Guy              (1744)
  5   Vanderfaeillie Dieter (1397)   0-1     Lenoir Aurele         (1831)
  6   Leclercq Frederic     (1764)   0-1     Harteel Dave          (1887)

Ronde 13 (11-01-2008)
  1   Lenoir Aurele         (1831)   ½-½     Harteel Dave         (1887)
  2   Feys Guy              (1744)   ½-½     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  3   Meijfroidt Bart       (1731)   1-0     Daen Dennis           (1463)
  4   Verhegge Andy         (1729)   ½-½     Van Camp Albert       (1501)
  5   De Burchgraeve Daniel (1613)   0-1     Essers Daan           (1565)
  6   Decock Piet           (1577)   0-1     Leclercq Frederic     (1764)

Ronde 14 (18-01-2008)
  1   Essers Daan           (1565)   1-0      Decock Piet          (1577)
  2   Van Camp Albert       (1501)   ½-½      De Burchgraeve Daniel(1613)
  3   Daen Dennis           (1463)   0-1ff    Verhegge Andy        (1729)
  4   Vanderfaeillie Dieter (1397)   ½-½      Meijfroidt Bart      (1731)
  5   Harteel Dave          (1887)   1-0      Feys Guy             (1744)
  6   Leclercq Frederic     (1764)   0-1      Lenoir Aurele        (1831)

Ronde 15 (25-01-2008)
  1   Feys Guy              (1744)   0-1     Lenoir Aurele         (1831)
  2   Meijfroidt Bart       (1731)   ½-½     Harteel Dave          (1887)
  3   Verhegge Andy         (1729)   1-0     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  4   De Burchgraeve Daniel (1613)   1-0     Daen Dennis           (1463)
  5   Decock Piet           (1577)   1-0     Van Camp Albert       (1501)
  6   Essers Daan           (1565)   1-0     Leclercq Frederic     (1764)

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08



Ronde 16 (01-02-2008)
  1   Van Camp Albert       (1501)   0-1     Essers Daan           (1565)
  2   Daen Dennis           (1463)   0-1FF   Decock Piet           (1577)
  3   Vanderfaeillie Dieter (1397)   1-0     De Burchgraeve Daniel (1613)
  4   Harteel Dave          (1887)   1-0     Verhegge Andy         (1729)
  5   Lenoir Aurele         (1831)   ½-½     Meijfroidt Bart       (1731)
  6   Leclercq Frederic     (1764)   ½-½     Feys Guy              (1744)

Ronde 17 (08-02-2008)
  1   Meijfroidt Bart       (1731)   ½-½     Feys Guy              (1744)
  2   Verhegge Andy         (1729)   0-1     Lenoir Aurele         (1831)
  3   De Burchgraeve Daniel (1613)   0-1     Harteel Dave          (1887)
  4   Decock Piet           (1577)   ½-½     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  5   Essers Daan           (1565)   1-0     Daen Dennis           (1463)
  6   Van Camp Albert       (1501)   0-1     Leclercq Frederic     (1764)

Ronde 18 (15-02-2008)
  1   Daen Dennis           (1463)   0-1FF   Van Camp Albert       (1501)
  2   Vanderfaeillie Dieter (1397)   0-1     Essers Daan           (1565)
  3   Harteel Dave          (1887)   1-0     Decock Piet           (1577)
  4   Lenoir Aurele         (1831)   ½-½     De Burchgraeve Daniel (1613)
  5   Feys Guy              (1744)   0-1     Verhegge Andy         (1729)
  6   Leclercq Frederic     (1764)   ½-½     Meijfroidt Bart       (1731)

Ronde 19 (22-02-2008)
  1   Verhegge Andy         (1729)  1-0   Meijfroidt Bart       (1731)
  2   De Burchgraeve Daniel (1613)  ½-½   Feys Guy              (1744)
  3   Decock Piet           (1577)  0-1   Lenoir Aurele         (1831)
  4   Essers Daan           (1565)  0-1   Harteel Dave          (1887)
  5   Van Camp Albert       (1501)  1-0   Vanderfaeillie Dieter (1397)
  6   Daen Dennis           (1463)  0-1   Leclercq Frederic     (1764)

Ronde 20 (29-02-2008)
  1   Vanderfaeillie Dieter (1397)  1-0FF Daen Dennis           (1463)
  2   Harteel Dave          (1887)  0-1   Van Camp Albert       (1501)
  3   Lenoir Aurele         (1831)  1-0   Essers Daan           (1565)
  4   Feys Guy              (1744)  1-0   Decock Piet           (1577)
  5   Meijfroidt Bart       (1731)  1-0FF De Burchgraeve Daniel (1613)
  6   Leclercq Frederic     (1764)  ½-½   Verhegge Andy         (1729)

Ronde 21 (07-03-2008)
  1   De Burchgraeve Daniel (1613)   0-1     Verhegge Andy         (1729)
  2   Decock Pieter         (1577)   ½-½     Meijfroidt Bart       (1731)
  3   Essers Daan           (1565)   0-1     Feys Guy              (1744)
  4   Van Camp Albert       (1501)   0-1     Lenoir Aurele         (1831)
  5   Daen Dennis           (1463)   0-1     Harteel Dave          (1887)
  6   Vanderfaeillie Dieter (1397)   1-0     Leclercq Frederic     (1764)

Ronde 22 (14-03-2008)
  1   Harteel Dave          (1887)   1-0     Vanderfaeillie Dieter (1397)
  2   Lenoir Aurele         (1831)   1-0ff   Daen Dennis           (1463)
  3   Feys Guy              (1744)   0-1     Van Camp Albert       (1501)
  4   Meijfroidt Bart       (1731)   0-1     Essers Daan           (1565)
  5   Verhegge Andy         (1729)   1-0     Decock Pieter         (1577)
  6   Leclercq Frederic     (1764)   1-0     De Burchgraeve Daniel (1613)

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08



B-Reeks

De uitslagen
Ronde 1 (28-09-2007)

  1   Gesquiere Philip      (1333N)  Bye
  2   Eeckhaut Gunter       (1261N)  1-0    Feys Bas              (   0 )
  3   Geryl Niels           (1150N)  0-1    Vandenbussche Dries   (   0 )
  4   Leuridan Brecht       (1150N)  0-1    Willaert Dimitri      (   0 )
  5   Quintelier Bart       (1150N)  1-0    Comeyne Alexander     (   0 )
  6   Rock Sebastien        (1150N)  0-1    Vanassche Renaat      (1150N)

Ronde 2 (05-10-2007)
  1   Vanassche Renaat      (1150N)  Bye
  2   Comeyne Alexander     (   0 )  1-0    Rock Sebastien        (1150N)
  3   Willaert Dimitri      (   0 )  0-1    Quintelier Bart       (1150N)
  4   Vandenbussche Dries   (   0 )  1-0    Leuridan Brecht       (1150N)
  5   Feys Bas              (   0 )  1-0    Geryl Niels           (1150N)
  6   Gesquiere Philip      (1333N)  ½-½    Eeckhaut Gunter       (1261N)

Ronde 3 (12-10-2007)
  1   Eeckhaut Gunter       (1261N)  Bye
  2   Geryl Niels           (1150N)  0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  3   Leuridan Brecht       (1150N)  0-1     Feys Bas              (   0 )
  4   Quintelier Bart       (1150N)  1-0     Vandenbussche Dries   (   0 )
  5   Rock Sebastien        (1150N)  0-1     Willaert Dimitri      (   0 )
  6   Vanassche Renaat      (1150N)  ½-½     Comeyne Alexander     (   0 )

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08

Eindklassement 2007-2008
  
  1 Gesquiere Philip       1338     19.0/22 
  2 Willaert Dimitri       0        17.0/22 
  3 Feys Bas               0        14.5/22 
  4 Comeyne Alexander      0        13.0/22 
  5 Eeckhaut Gunter        1240     13.0/22 
  6 Quintelier Bart        1150     11.5/22 
  7 Geryl Niels            1150     11.0/22 
  8 Vanassche Renaat       1205     10.5/22 
  9 Leuridan Brecht        1194     10.5/22 
 10 Vandenbussche Dries    0         9.0/22 
 11 Rock Sebastien         1150      3.0/22 



Ronde 4 (19-10-2007)
  1   Comeyne Alexander     (   0 )  Bye
  2   Willaert Dimitri      (   0 )   ½-½     Vanassche Renaat      (1150N)
  3   Vandenbussche Dries   (   0 )   0-1     Rock Sebastien        (1150N)
  4   Feys Bas              (   0 )   1-0     Quintelier Bart       (1150N)
  5   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Leuridan Brecht       (1150N)
  6   Eeckhaut Gunter       (1261N)   0-1     Geryl Niels           (1150N)

Ronde 5 (26-10-2007)
  1   Geryl Niels           (1150N)  Bye
  2   Leuridan Brecht       (1150N)   0-1      Eeckhaut Gunter      (1261N)
  3   Quintelier Bart       (1150N)   1-0      Gesquiere Philip     (1333N)
  4   Rock Sebastien        (1150N)   0-1      Feys Bas             (   0 )
  5   Vanassche Renaat      (1150N)   1-0      Vandenbussche Dries  (   0 )
  6   Comeyne Alexander     (   0 )   0-1ff.   Willaert Dimitri     (   0 )

Ronde 6 (02-11-2007)
  1   Willaert Dimitri      (   0 )  Bye
  2   Vandenbussche Dries   (   0 )   ½-½     Comeyne Alexander     (   0 )
  3   Feys Bas              (   0 )   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  4   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  5   Eeckhaut Gunter       (1261N)   1-0     Quintelier Bart       (1150N)
  6   Geryl Niels           (1150N)   0-1     Leuridan Brecht       (1150N)

Ronde 7 (09-11-2007)
  1   Leuridan Brecht       (1150N)  Bye
  2   Quintelier Bart       (1150N)   ½-½   ½   ½   Geryl Niels           (1150N)
  3   Rock Sebastien        (1150N)   0-1     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  4   Vanassche Renaat      (1150N)   0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  5   Comeyne Alexander     (   0 )   1-0     Feys Bas              (   0 )
  6   Willaert Dimitri      (   0 )   ½-½     Vandenbussche Dries   (   0 )

Ronde 8 (16-11-2007)
  1   Vandenbussche Dries   (   0 )  Bye
  2   Feys Bas              (   0 )   0-1     Willaert Dimitri      (   0 )
  3   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Comeyne Alexander     (   0 )
  4   Eeckhaut Gunter       (1261N)   0-1     Vanassche Renaat      (1150N)
  5   Geryl Niels           (1150N)   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  6   Leuridan Brecht       (1150N)   1-0     Quintelier Bart       (1150N)

Ronde 9 (23-11-2007)
  1   Quintelier Bart       (1150N)  Bye
  2   Rock Sebastien        (1150N) 0-1      Leuridan Brecht       (1150N)
  3   Vanassche Renaat      (1150N) 1-0      Geryl Niels           (1150N)
  4   Comeyne Alexander     (   0 ) 1-0      Eeckhaut Gunter       (1261N)
  5   Willaert Dimitri      (   0 ) ½-½      Gesquiere Philip      (1333N)
  6   Vandenbussche Dries   (   0 ) 0-1      Feys Bas              (   0 )

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08



Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08

Ronde 10 (30-11-2007)
  1   Feys Bas              (   0 )  Bye
  2   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Vandenbussche Dries   (   0 )
  3   Eeckhaut Gunter       (1261N)   ½-½     Willaert Dimitri      (   0 )
  4   Geryl Niels           (1150N)   0-1     Comeyne Alexander     (   0 )
  5   Leuridan Brecht       (1150N)   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  6   Quintelier Bart       (1150N)   1-0     Rock Sebastien        (1150N)

Ronde 11 (07-12-2007)
  1   Rock Sebastien        (1150N)  Bye
  2   Vanassche Renaat      (1150N)   1-0     Quintelier Bart       (1150N)
  3   Comeyne Alexander     (   0 )   0-1     Leuridan Brecht       (1150N)
  4   Willaert Dimitri      (   0 )   1-0     Geryl Niels           (1150N)
  5   Vandenbussche Dries   (   0 )   0-1     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  6   Feys Bas              (   0 )   ½-½     Gesquiere Philip      (1333N)

Ronde 12 (04-01-2008)
  1   Vanassche Renaat      (1150N)   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  2   Comeyne Alexander     (   0 )   1-0FF   Quintelier Bart       (1150N)
  3   Willaert Dimitri      (   0 )   1-0     Leuridan Brecht       (1150N)
  4   Vandenbussche Dries   (   0 )   0-1     Geryl Niels           (1150N)
  5   Feys Bas              (   0 )   0-1     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  6   Gesquiere Philip      (1333N)  Bye

Ronde 13 (11-01-2008)
  1   Eeckhaut Gunter       (1261N)   0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  2   Geryl Niels           (1150N)   0-1     Feys Bas              (   0 )
  3   Leuridan Brecht       (1150N)   0-1     Vandenbussche Dries   (   0 )
  4   Quintelier Bart       (1150N)   0-1     Willaert Dimitri      (   0 )
  5   Rock Sebastien        (1150N)   0-1     Comeyne Alexander     (   0 )
  6   Vanassche Renaat      (1150N)  Bye

Ronde 14 (18-01-2008)
  1   Comeyne Alexander     (   0 )   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  2   Willaert Dimitri      (   0 )   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  3   Vandenbussche Dries   (   0 )   0-1     Quintelier Bart       (1150N)
  4   Feys Bas              (   0 )   1-0     Leuridan Brecht       (1150N)
  5   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Geryl Niels           (1150N)
  6   Eeckhaut Gunter       (1261N)  Bye

Ronde 15 (25-01-2008)
  1   Geryl Niels           (1150N)   1-0    Eeckhaut Gunter       (1261N)
  2   Leuridan Brecht       (1150N)   0-1    Gesquiere Philip      (1333N)
  3   Quintelier Bart       (1150N)   1-0    Feys Bas              (   0 )
  4   Rock Sebastien        (1150N)   0-1    Vandenbussche Dries   (   0 )
  5   Vanassche Renaat      (1150N)   ½-½    Willaert Dimitri      (   0 )
  6   Comeyne Alexander     (   0 )  Bye



Ronde 16 (01-02-2008)
  1   Willaert Dimitri      (   0 )   1-0ff   Comeyne Alexander     (   0 )
  2   Vandenbussche Dries   (   0 )   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  3   Feys Bas              (   0 )   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  4   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Quintelier Bart       (1150N)
  5   Eeckhaut Gunter       (1261N)   1-0     Leuridan Brecht       (1150N)
  6   Geryl Niels           (1150N)  Bye

Ronde 17 (08-02-2008)
  1   Leuridan Brecht       (1150N)   ½-½     Geryl Niels           (1150N)
  2   Quintelier Bart       (1150N)   0-1     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  3   Rock Sebastien        (1150N)   0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  4   Vanassche Renaat      (1150N)   0-1     Feys Bas              (   0 )
  5   Comeyne Alexander     (   0 )   1-0     Vandenbussche Dries   (   0 )
  6   Willaert Dimitri      (   0 )   6   Willaert Dimitri      (   0 )   6   Willaert Dimitri      (   0 )   6   Willaert Dimitri      (   0 )  Bye

Ronde 18 (15-02-2008)
  1   Vandenbussche Dries   (   0 )   1-0     Willaert Dimitri      (   0 )
  2   Feys Bas              (   0 )   1-0     Comeyne Alexander     (   0 )
  3   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  4   Eeckhaut Gunter       (1261N)   1-0     Rock Sebastien        (1150N)
  5   Geryl Niels           (1150N)   1-0     Quintelier Bart       (1150N)
  6   Leuridan Brecht       (1150N)  Bye

Ronde 19 (22-02-2008)
  1   Quintelier Bart       (1150N)  0-1     Leuridan Brecht       (1150N)
  2   Rock Sebastien        (1150N) 0-1     Geryl Niels           (1150N)
  3   Vanassche Renaat      (1150N)  1-0     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  4   Comeyne Alexander     (   0 )  0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  5   Willaert Dimitri      (   0 )  1-0     Feys Bas              (   0 )
  6   Vandenbussche Dries   (   0 )  Bye

Ronde 20 (29-02-2008)
  1   Feys Bas              (   0 )  1-0    Vandenbussche Dries   (   0 )
  2   Gesquiere Philip      (1333N)  ½-½    Willaert Dimitri      (   0 )½    Willaert Dimitri      (   0 )½
  3   Eeckhaut Gunter       (1261N)  0-1    Comeyne Alexander     (   0 )
  4   Geryl Niels           (1150N)  1-0    Vanassche Renaat      (1150N)
  5   Leuridan Brecht       (1150N)  1-0    Rock Sebastien        (1150N)
  6   Quintelier Bart       (1150N)  Bye

Ronde 21 (07-03-2008)
  1   Rock Sebastien        (1150N)   0-1     Quintelier Bart       (1150N)
  2   Vanassche Renaat      (1150N)   0-1     Leuridan Brecht       (1150N)
  3   Comeyne Alexander     (   0 )   0-1     Geryl Niels           (1150N)
  4   Willaert Dimitri      (   0 )   1-0     Eeckhaut Gunter       (1261N)
  5   Vandenbussche Dries   (   0 )   0-1     Gesquiere Philip      (1333N)
  6   Feys Bas              (   0 )  Bye

Ronde 22 (14-03-2008)
  1   Gesquiere Philip      (1333N)   1-0     Feys Bas              (   0 )
  2   Eeckhaut Gunter       (1261N)   1-0     Vandenbussche Dries   (   0 )
  3   Geryl Niels           (1150N)   0-1     Willaert Dimitri      (   0 )
  4   Leuridan Brecht       (1150N)   0-1     Comeyne Alexander     (   0 )
  5   Quintelier Bart       (1150N)   1-0     Vanassche Renaat      (1150N)
  6   Rock Sebastien        (1150N)  Bye  6   Rock Sebastien        (1150N)  Bye

Clubkampioenschap ‘07-’08Clubkampioenschap ‘07-’08



Clubkampioenschap a

clubkampioenschap

EINDNOOT
Het  clubkampioenschap  zit  erop.  Het  einde  kwam  was  voor  de  meeste 
schakers welkom. 
En voor mij is dit niet anders, een gans seizoen schaken kan na een einde op 
de schaakzenuwen gaan werken.

Dit clubkampioenschap kenmerkte zich opnieuw met enkele (typisch) Veurnse 
kinderziektes. Meerdere forfaits en uitgestelde partijen werden opgetekend 
en opgenomen in de uitslagen.
De vele forfaits zijn zeker negatief voor de speelsfeer, hopelijk kunnen we 
volgend jaar het aantal terugdringen tot een minimum.

Qua  clubreeksen  was  het  best  spannend.  Een  overzicht  van  de  meest 
opmerkzame zaken dit clubkampioenschap, uit de A-reeks:

● De  uitblinker  was  ongetwijfeld  Daan.  Zijn  uitgekiemde  speelstijl 
gecombineerd met uitstekend denkwerk konden favoriet Dave af en toe 
eens goed het vuur aan de schenen leggen.

● Dave kon zoals gedacht de titel verzilveren, nogmaals proficiat.
● Verder waren de prestaties van Dennis ook opvallend. De matchen die 

hij kon spelen kon hij bijna telkens winnen. Hij leek geen problemen te 
hebben met de hoger geklasseerden en veegde ze een na een de pan 
in.

● Iedereen was ook aangenaam verrast met de entree van Frederic, zijn 
gekende Oerang-Oetang opening verraste menig tegenstander.

● Dieter wist ook menig speler te verassen door af en toe een puntje te 
sprokkelen,  waardoor  hij  toch  ook  een  degelijk  speelniveau  kon 
bewijzen.

● Een minder leuk punt was het vertrek van Yannick, dat velen hard ter 
verduren viel.



Clubkampioenschap a

De B-reeks kon ik zo niet echt volgen.

Toch ook enkele bemerkingen:
● De  twee  nieuwkomers,  Bas  en  Dimitri  konden  uitstekend  hun  plan 

trekken in de B. 
● Dimitri behaalde een mooie 2de plaats, en Bas een daaropvolgende 3de 

plaats. Beiden proficiat.
● De  favoriet  van  de  B  reeks,  Philip  kon  ook,  net  als  Dave  zonder 

noemenswaardige problemen zijn titel binnenhalen. Proficiat!
● Andere jonge spelers,  zijnde Alexander,  Dries en Niels speelden met 

wisselend succes. De een al wat beter dan de anders, maar ervaring 
opdoen is voor hun op dit ogenblik prioritair.

● Renaat kende een zeer succesvolle heenronde, zijn terugronde kende 
echter een dipje. (was de terugronde ook niet de ronde waarop Renaat 
veel op stap ging?)

Met  de  zomervakantie  voor  de  rug,  hebben  we  tijd  genoeg  om  onze 
batterijen op te laden. Zodanig dat we daarna opnieuw aan de slag kunnen 
om een succesvol clubkampioenschap te spelen.

Hopelijk  kan  er  opnieuw een  goede  reeks  samengesteld  worden,  waarbij 
zowel A als B (of C) goed gevuld zijn met waardevolle spelers.

De huidige kampioen mag in elk geval op 12 september tonen of hij zijn titel 
wel degelijk waard is, begin maar alvast te trainen.



Liga  Liga  

Het ligakampioenschap is afgelopen. In de B-reeks 
kon Auréle nog maar 2 puntjes behalen.  In de 

D-reeks heeft Dimitri een goed eindresultaat behaald 
met maar liefst 3,5 punten en Brecht met 2 punten 
behaald. Renaat ligt uit het ligakampioenschap we-
gens teveel fortaits.  Na afl oop van de laatste ronde 
mochten alle deelnemers naar huis gaan met enkele 
leuke prijzen.  De resultaten en het eindklassement 
zien er als volgt uit:

A-B-Reeks

24-02-2008: Ronde 6

Lenoir Auréle 1 Rigole Pascal 0

30-03-2008: Ronde 7

Lenoir Auréle 0 Defour Rudy 1

D-Reeks

24-02-2008: Ronde 6

Willaert Dimitri 0,5 Verbrugghe Jeroen 0,5

Byle Jacques 1 Vanassche Renaat 0ff

Leuridan Brecht 1 Bye 0

30-03-2008: Ronde 7

Byle Jacques 0,5 Willaert Dimitri 0,5

Demeyere Kathleen 1 Leuridan Brecht 0

Debruyne Jonathan 1 Vanassche Renaat 0ff

Ligakampioenschap 2007-2008 Brugge



Klassement 

A-B-Reeks

1 Todts Benny 7

2 Daels Marc 5

3 Feys Jan 4,5

.....

13 Lenoir Auréle 2

C-Reeks

1 Vandenberghe Jason 6

2 Maddens Martijns 6

3 Ottevaere Herman 4

D-Reeks

1 De Vogelaere Robin 6,5

2 Vandewiele Emiel 5,5

3 Steelandt André 5,5

....

15 Willaert Dimitri 3,5

25 Leuridan Brecht 2

26 Vanassche Renaat 2

Liga Liga 

Door Brecht Leuridan



6de West-Vlaams Ploegenkampioenschap te Roeselare6de West-Vlaams Ploegenkampioenschap 

Brecht Leuridan

Zaterdag 19 april 2008

Op zaterdag 19 april deed onze club mee aan het 6de West-Vlaams Ploegenkampioenschap te 
 Roeselare. Na Veurne vorig jaar was het dit jaar de beurt aan Roeselare om het te organiseren. 

Onze club schreef twee ploegen in. In de eerste ploeg speelde: Aurèle Lenoir, Bart Meijfroidt, Piet 
 Decock en Philip Gesquière. En voor de tweede ploeg speelde: Dave Harteel, Renaat Vanassche 
en Brecht Leuridan. Beide ploegen speelden in de B-reeks. En het werd een leuke namiddag met 
hoogtes en laagtse. Hieronder kan je de eindstand vinden in de B-reeks. 
In het individuele klassement behaalden de twee kampioenen van de club, Philip Gesquière een 
mooie zevende plaats met een 4 op 5 en Dave Harteel een 11de plaats eveneens met een 4 op 5.

De eindstand in de B-reeks.

1 Oostkamp 2 1568 14.5  5.0
2 Bredene2 1557 14.5  4.0
3 Kortrijk 3 1671 13.0  4.0
4 Brugge  1543 13.0  3.0
5 Roeselare 1693 12.0  2.5
6 ZWS  1630 11.0  2.5
7 Pion 68  1583 11.0  2.5
8 Veurne 1 1546 10.5  3.0
9 Blankenberge 1459 10.0  3.0
10 Veurne 2 1435 10.0  1.5
11 Poperinge 1414 9.0  2.5
12 Roeselare 2 1390 9.0  2.0
13 Bredene3 1564 9.0  1.5
14 Roeselare 3 1422 8.0  2.0
15 Roeselare 4 1413 5.5  1.0

Meer informatie: http://www.torrewachters.be

Ploegenkampioenschap



interclub veurne 1

uitslagen Veurne 1

07/10/07 Veurne1 - Oostende 4 6-10
21/10/07 KBSK 6 - Veurne 1 11-5
04/11/07 Veurne1 - KBSK 7 6-10
18/11/07 Veurne1 - Ieper 2 8-8
02/12/07 Tielt 1 - Veurne 1 10-6
06/01/08 Veurne 1 - Knokke 1 5-11
20/01/08 Deinze 1 - Veurne 1 12-4
10/02/08 Veurne 1 - KGSRL 10 8-8
17/02/08 Bredene 5 - Veurne 1 10-6
02/03/08 Veurne 1 - Kortrijk 3 6-10
16/03/08 Roeselare 2 - Veurne 1 11-4



interclub veurne 1

klassement Veurne 1 Eindklassement

1 307 Bredene 5 106
2 351 Knokke 1 104
3 301 Oostende 4 97
4 438 Deinze 1 95
5 309 Roeselare 2 91
6 305 Kortrijk 3 90
7 303 KSBK 7 89
8 303 KSBK 6 87
9 302 Ieper 84

10 304 Tielt 1 82
11 401 KGSRL 10 64
12 322 Veurne 1 64

Persoonlijke prestaties spelers Veurne 1

score spelers + rondes > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %

19/30 Feys Guy 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 63

9/18 De Burchgraeve Daniel 2 2 1 1 2 1 50

2/3 Decock Piet 2 67

1/3 Essers Daen 1 33

1/3 Renckens Yannick 1 33

12/33 Eeckhaut Gunter 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 36

15/33 Vanassche Renaat 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 45

4/6 Vanderfaeillie Dieter 1 3 67

1/3 Rock Sebastien 1 33



interclub veurne 2

uitslagen  Veurne 2

07/10/07 Veurne 2 - Aalter 3 6-10
21/10/07 KBSK 8 - Veurne 2 4-12
04/11/07 Veurne 2 - ZWS 3 9-7
18/11/07 Veurne 2 - Landegem 4 11-5
02/12/07 Tielt 2 - Veurne 2 10-6
06/01/08 Veurne 2 - Chesspirant 6-10
20/01/08 KGSRL 12 - Veurne 2 4-12
10/02/08 Veurne 2 - KGSRL 11 10-6
17/02/08 Bredene 6 - Veurne 2 6-10
02/03/08 Veurne 2 - Poperinge 1 12-4
16/03/08 Oostende 5 - Veurne 2 9-7



interclub veurne 2

klassement Veurne 2 Eindklassement

1 309 Oostende 5 115
2 322 Veurne 2 106
3 304 Tielt 2 104
4 477 Chessspirant 2 99
5 307 Bredene 6 98
6 401 KGSRL 11 88
7 475 Aelter 3 84
8 313 ZWS 82
9 305 Poperinge 1 80

10 401 KGSRL 12 77
11 430 Landegem 66

12 303 KBSK 8 55

Persoonlijke prestaties spelers Veurne 2

score spelers + rondes > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %

23/33 Danneel Geert 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 70

30/33 Harteel Dave 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 91

17/24 Lenoir Auréle 2 3 3 1 1 3 3 1 71

26/30 Meijfroidt Bart 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 87

10/12 Decock Piet 3 3 1 3 83



 Interclub Veurne 2 a

 nterclub

De partijen.

Zaterdag  16 maart was onze laatste ontmoeting van het seizoen. We hadden 
nog een kleine kans om kampioen te worden. Maar er moest wel met 0 –  4 
gewonnen worden. We vertrokken dan ook met de gedachte “ We zullen het 
proberen maar de kans dat we erin slagen is heel klein.” 

De partijen.

- Geert  stond  heel  de  partij  goed.  De  partij  werd  remise  door 
zettenherhaling.

- Dave  stond  heel  de  partij  slechter.  Gelukkig  dacht  zijn  tegenspeler 
alleen maar aan remise en wilde hij geen risico’s.

- Aurèle speelde alles of niets en speelde zijn koningspionnen op. Aurèle 
kreeg het deksel op de neus en werd mat gezet.

- De partij  van Bart was heel gesloten. Zij tegenspeler verbruikte heel 
veel tijd maar kon nog net zijn veertigste zet doen binnen de tijdslimiet. 
Een paar zetten later werd de partij remise.

Alex Verboven 1847 ½ - ½ Geert Danneel 2083
Willy Nierynck 1744 ½ - ½ Dave Harteel 1887

Glenn Dayer 1744 1 - 0 Aurele Lenoir 1831
Carl Desmedt 1720 ½ - ½ Bart Meijfroidt 1731

Oostende 5 9 - 7 Veurne 2

I  En toen was er
Oostende 5 – Veurne 2



Fisher Random Chess

Door Brecht Leuridan



 Criterium van de Westhoek a

Jeugd

Op 26 april vond de laatste ronde van het Criterium van de Westhoek plaats. 
De jeugdleiders van onze schaakkring dachten dat dit de ideale situatie was, 
om leerlingen schaakervaring te laten opdoen. En zo gebeurde het.

Er  deden  8  jeugdspelers  mee,  Dave  en  de  vader  van  jeugdspeler  Raf 
vervoerden ons naar Poperinge (Dank daarvoor!).
De 8 jeugdspelers waren:

● in de oudste reeks: Arthur en Lander
● de reeks daaronder: Ferre, Jente, Luca en Lore.
● en in de laatste - jongste - reeks: Thibaut en Raf.

Er  speelden  een  75  tal  jeugdspelers  in  Poperinge.  Het  criterium  van  de 
Westhoek  is  volledig  omgevormd  naar  een  jeugdtornooi.  En  dit  lijkt  te 
werken, al gaat de Poperingse organisatie daar door een hel. Een Poperings 
hommelbiertje kon ze af en toe kalmeren. 
Ter  vergelijking,  bij  de  volwassen  speelden  slechts  een  20  tal  personen. 
(waaronder  de  Veurnse  paarden,  Geert  en  Renaat.  Dries  kon  de  locatie 
blijkbaar niet bereiken.)

Onze jeugdspelers deden het nog niet zo slecht. Lander speelde goed mee 
tegen zware jeugdspelers, en zijn speelniveau lag zeer hoog. Hij behaalde 
dan ook een mooie 4 op 7.
Arthur had de goede schaakvoorbereiding (zijnde voldoende rust, nietwaar 
Renaat?) in de wind geslagen. En dit eiste zijn gevolgen. Hoewel Arthur zeker 
op het niveau van Lander kon spelen lukte dit niet echt, hij overzag enkele 
voor de hand liggende winnende zetten, en behaalde slechts een 2 op 7. 
Daar had zeker meer ingezeten.

In de 2de reeks speelden maar liefst 4 spelers van Veurne. Wat ertoe leidde 
dat er enkele spannende broederstrijden plaatsvonden. Ferre, Jente en Luca 
speelden met wisselend succes. 
Ferre en  Jente beten af en toe goed van zich af en konden zo kostbare 
punten winnen. Al verloren ze enkele matchen terwijl de winstkansen zeer 
groot waren. Beiden behaalden 3 op 7.
Luca sprokkelde hier en daar een puntje. Ze behaalde ook een mooie 3 op 7.
Bij  Lore viel het allemaal wat tegen. De details van het plafond waren wel 
goed gekend tegen het einde van de partijen, jammer genoeg kende ze dan 
de details op het bord niet. 



 Criterium van de Westhoek a

Ze kwam een keer goed in kans om te winnen, maar viel dan door haar vlag. 
Ze behaalde dan ook een jammerlijke 0 op 7.

In de jongste reeks streden Thibau en Raf als Veurnse Paardjes. 
Thibaut speelde op zijn gekende tempo. Een snel  tempo, met af en toe 
twijfelachtige risico's. Hierdoor won hij verloren partijen, maar verpanste hij 
ook gewonnen partijen. 
Hij strandde na een spannende laatste match op een 3 op 7.

Raf had het als jongste deelnemer nogal moeilijk. 
Hij  won  zijn  eerste  partij,  en  moest  het  dan  direct  tegen  de  sterksten 
opnemen.  Hierdoor  kreeg hij  opeenvolgend meerdere  verloren partijen  te 
verwerken. 
Een zware mokerslag, zeker voor de jonge Raf. Enkele ogenblikken dacht hij 
aan stoppen, maar gelukkig kon zijn vader hem opnieuw opbeuren, zodat hij 
toch nog de winst van een schaakpartij kon binnenhalen.
Hij behaalde een 2 op 7.

Wat  na  de  matchen  volgde  is  eigen  aan  het  criterium,  de  prijsuitreiking 
verloopt altijd tergend traag, maar deze keer liep het compleet uit de hand. 
Bovendien stonden de Veurnse Paardjes door computerproblemen niet op de 
lijst met deelnemers afgedrukt. 
Het  tornooi  begon  met  ruim  een  half  uur  vertraging  en  een  hectische 
prijsuitreiking zorgde ervoor dat het tornooi slechts om 8u15 beëidingd was 
(maar liefst 1u15 later dan voorzien!)

Algemene indruk van jeugdleiders Dieter en Dave was "gematigd positief", 
ook de jeugdspelers hadden achteraf wel een positieve indruk.

Hopelijk kan Poperinge de organisatie van de prijsuitreiking eens onder de 
loep  nemen  zodat  ze  opnieuw  zonder  problemen  aan  de  laatste  ronden 
kunnen deelnemen.

Ze duimen alvast,

de jeugdleiders;
Dieter & Dave
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MorinenquizMorinenquiz

Op 12 april ll. stonden we alweer paraat om onze uitgebreide kennis uit te testen 
op de 13de Morinnenquiz van de Panne.  Met 2 ploegen (En passent en Remise) 
gingen we de strijd aan tegen enkele professionele quizploegen zoals ‘Alles kan 
Beter’, Cricri en Westhoekbadminton.  Drie ijzersterke quizploegen trouwens.  
Voordat we ons moesten aanmelden, maakte onze goede quizzer Brecht de 
ploegen.  En hij verdeelde ze goed.  Niels, Philip, Dennis, Veronique, Guy en 
Els (dochter van onze voorzitter) in En Passent.  Voorzitter Bart, Brecht Dimitri, 
Dries, Renaat en Seba in de ploeg Remise. Na het indelen van beide ploegen 
konden we ons gaan aanmelden en werden ons een half uurtje later de vragen 
op ons afgevuurd.  Tussen de vragen door zat er een hint voor de rode draad.  
Hieronder vind je enkele vragen en opdrachten die ons werden voorgelegd. 

1) Sport
De revelatie in het Belgische voetbal is dit jaar zonder twijfel de tweede ploeg uit Brugge, 
gesticht in 1899, namelijk de Cercle.  De groen-zwarten hebben dit jaar naast hoofdsponsor Van-
cansoleil en co-sponsor Vaillant nog een tweede co-sponsor:  het bedrijf waar Cercle-voorzitter 
Frans Schotte gedelegeerd bestuurder is.  Graag de naam van deze sponsor.
.....................................................

2)Geschiedenis
Amenhotep IV was een bekende farao van de 18de dynastie van het Oude Egypte “ca 1351 
- 1334 v Chr”.  Hij ligt aan de basis van een kortstondige revolutionaire verandering in de Egyp-
tische godsdienst.  Waar Egypte tot dan toe een veelgodendom had met de zonnegod Amon 
als oppergod, voerde hij mogelijk het monotheïsme in ter ere van Aton, de zonneschijf.  Hij liet 
daarbij ook zijn naam veranderen.  Hoe luidde zijn nieuwe naam?
........................................................

3)Woordspeling
Hieronder staan enkele letters.  Met deze letters van het alfabet die ontbreken, vorm je een 
woord dat begint met de letter B. Welk woord?  ACDGHIJMNQSTVWXYZ
........................................................

4) Televisie
Wie kreeg de allereerste Vlaamse televisiester uitgereikt uit handen van Premier Leterme en dat 
was in de categorie ‘beste informatieprogramma”?
.......................................................

5) Ook was er natuurlijk de rode draad.  Hieronder enkele hints ervan met foto.

Hint 1: Hint 2: Hint 3: Hint 4:

SN
............................. ................................ .............................. ...............................

welke bekende persoon zoeken we:
...................................

Quiz van de Morinen



MorinenquizMorinenquiz

Tussen de reeksen door werden de oplossingen en ook de punten bekendgemaakt.  
Hieronder zie je top 3 + de stand van Remise en En passent.  En beide ploegen 
hebben zo goed mogelijk gescoord. 

1 De getuigen van JESMURFA 98
2 Westhoekbadminton 93
3 Olifant Ieper 92
.....
20 Remise 71
22 En passent 70

We zullen er zeker en vast weer staan voor de 14de morinenquiz in 2009.  En mis-
schien beter presteren.

Door Brecht Leuridan

De oplossing van de fotofotof

Herinner je nog de foto die werd publi-
ceerd in het vorig schaakinfo.  Hier zijn 
we met de oplossing.  Dit jonge knaapje 
die nu één van de opkomende talenten 
in onze club is, is Dries Vandenbussche.  
Hij werd achterhaald door Sebastien 
Rock.  Goed geraden Seba.  Je krijgt 
een drankje op men kosten. 
Brecht



Naar jaarlijkse gewoonte hebben we met de schaakclub meegedaan aan de bondsquiz 
die plaats vond in De Panne. De quiz zelf bestaat uit verschillende reeksen vragen 

(zoals sport, geschiedenis, actualiteit,…) met een aanvulling van ‘de rode draad’. (Hier krijg 
je een aantal tips en moet je erachter komen over welke bekende bv het gaat), een joker 
die je kan inzetten (dubbele punten wanneer je deze inzet op een bepaalde reeks) en het 
zoeken in een krant naar de antwoorden.

Na de telling door de voorzitter werd er besloten om de aanwezigen te verdelen in 3 
groepen. Iedere groep had natuurlijk ook een naam nodig. Caïssa was de eerste naam die 
tevoorschijn kwam. ‘Respect’ bleek ook al gauw gekozen te zijn, waarna de derde groep de 
hoogst originele naam ‘Het witte paard’ nam.

In totaal waren er 20 ploegen die streden voor de eerste plaats. Met 3 ploegen waren we 
dus zeer goed vertegenwoordigd.

De ploeg ‘het witte paard’ had zijn joker ingezet op de vragenreeks ‘geschiedenis’, maar 
met 1 juist gegeven antwoord bleek dit toch niet zo een goede zet te zijn. Na een schrijven 
naar de jury om de joker terug te krijgen brachten ze snoepgoed om het moraal wat op te 
krikken (niet dat dit nodig was, maar het was wel lekker).

‘Caïssa’ en ‘Respect’ hadden hun joker beter besteed en (het mag gezegd zijn) konden veel 
meer antwoorden geven waardoor ze hoger in de rangschikking kwamen te staan dan ‘het 
witte paard’.

De rangschikking:
Caïssa   13de plaats
Respect   15de plaats
Het witte paard 20ste plaats

Als afsluiter geef ik ook nog even de ‘rode draad’ mee.

Bier van Affl igem
(10 punten)

Een bliksem in de 
nacht (08 punten)

Een pretpark 
(Plopsaland)
(06 punten)

Bekende mensen 
met de voornaam 
‘Walter (04 punten)

Een foto van 
Walter de Don-
der.
(02 punten)

Na iedere foto mocht er gegokt worden, als je gok fout was, kon je echter nog maar de 
helft van bovenstaande punten verdienen.

Niet aarzelen indien je volgend jaar ook wel eens zou willen meedoen met de bondsquiz 
(inschrijving gratis!). Je krijgt er buiten een gezellige avond nog een leuke prijs bovenop.

Ben je van De Panne? Dan kunnen we jou extra goed gebruiken aangezien er een aantal 
vragen over De Panne inzitten.

Met kwissende groeten,

uw feestlijder
Dennis Daen

BondsquizBondsquiz

Door Dennis Daen

Quiz van de Bond



interview 

 Vertel me eens hoe je de schaaksport hebt 
leren kennen?
Ik heb het schaken leren kennen via mijn va-
der. Hij heeft het mij geleerd rond mijn twaalfde 
levensjaar.
 Hoe ben je dan in de schaakclub terechtgeko-
men?
De eerste keren dat ik schaakte vond ik dat niet 
zo leuk. Maar naarmate we meer speelden begon 
ik het spel wel te appreciëren.  Aangezien ik meer 
wilde spelen dan mijn vader ben ik dan lid gewor-
den van de schaakclub in Sint-Truiden.
 Waarom vind je het zo’n interessant spel? Wat 
vind je er zo interessant aan?
Het is interessant omdat er zoveel mogelijkheden 
zijn om de stukken te verplaatsen en je goed 
moet kijken dat je geen fout maakt in je logica. 

Studie: geen tijd daarvoor.
Spelen: Soms (niet iedere week) speel ik wel eens  
een partijtje op het internet.  Ik denk dat ik hier 
hooguit aan 1 u/p/week kom.
Hoe zie je het volgende schaakseizoen?
Ook hier zie ik het vrij positief in.  Ik heb eerst 
moeten kijken of het wel combineerbaar zou blij-
ven om het clubkampioenschap te blijven spelen, 
maar naar alle waarschijnlijkheid zal ik wel kun-
nen deelnemen.
 Denk je nog hoger te kunnen scoren in het 
volgende seizoen?
Mijn enige doel is om meer punten te halen dan 
Dieter Vanderfaillie.  Maar voor de rest heb ik 
liever een interessante partij zonder punten dan 
een oninteressante met punten.

interview Daen
Dennis

Onze interviewer Brecht Leuridan heeft ditmaal onze feestleider onder de loep genomen voor 
een grappig en leuk interview.  Wil je alles weten over onze feestleider en zijn schaakervarin-
gen. Ik wens je dan alvast veel leesplezier met het volgende verslag!

Dennis Daen
geboren op 8 september 1981

Woonplaats: Beveren a/d Ijzer

1529 elo

Bestuurslid: feestleider

“Mijn enige doel is om meer punten te halen dan Dieter Vanderfaillie.  Maar voor de rest heb 
ik liever een interessante partij zonder punten dan een oninteressante met punten.”

Door Brecht Leuridan

Verder vind ik het ook leuk om na te denken over 
de mogelijke zetten die de tegenstander gaat 
doen.
 Hoe heb je het afgelopen clubkampioenschap 
ervaren?
Vrij positief.  Ik had nooit gedacht dat ik zoveel 
punten zou halen. Het was wel jammer dat ik niet 
iedere partij heb kunnen spelen maar….. werk 
gaat voor op plezier.
  Hoeveel uren tijdens de week besteed je aan 
het schaken?

 Naar welk lid van onze club kijk je het meeste 
op?
Letterlijk: Daan Essers (Hij is groter dan mij)
Figuurlijk: Bart Meyfroidt (De voorzitter)
 Heb je nog tijd vrij om je bezig te houden met 
iets anders buiten het schaken?  Welke?
Ik zit vaak op de computer.  Voornamelijk speel ik 
computerspelletjes of probeer ik zelf iets in elkaar 
te steken.
Hartelijk dank voor dit interview en nog veel suc-
ces met je functie als feestleider.
Graag gedaan, dank u wel.
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Kies de beste plaats aan tafel

De plaats aan tafel bepaalt de communicatie
Kies je plaats aan tafel bewust! Bij een persoonlijk 
gesprek is de plaats tegenover elkaar confronter-
end en competitief. Deze positie dwingt je namelijk 
om elkaar in de ogen te blijven kijken. Naast elkaar 
staat voor samenwerking. dit is vooral een goede 
positie om iets te laten zien, maar minder geschikt 
voor een gesprek omdat je daarvoor weer erg dicht 
bij elkaar zit. De hoekpositie van 90 graden is het 
meest communicatief omdat het beide sprekers de 
ruimte geeft om elkaar aan te kijken, en weer weg 
te kijken. Dit aan- en wegkijken is nodig voor het 
regelen van het gesprek.
Kijk wel wat je wilt met de positie aan tafel. In som-
mige gevallen kun je beter tegenover elkaar zitten 
en zijn de andere posities niet zo handig! Bijvoor-
beeld tijdens een spelletje schaak (competitie) zit je 
het best tegenover elkaar.

Spiegelen
Om op topniveau te kunnen schaken dien je bli-
jkbaar een goede studie te maken van lichaam-
staal... Is dit een duidelijk voorbeeld van: met 
je handen in het haar, of maken de heren hier 
tactisch gebruik van de techniek van het spiege-
len?

Door Niels Geryl



Uit het archief

Door Brecht Leuridan

er in de schaakklub nog meer de 
leren ? »

A. Lenoir: «Wel, in feite 
heeft het schaakspel een grote 
opvoedende waarde. Je leert er 
zin voor analyse, schoon heid, 
persoonsvorming, orde. Het 
denk- en opmerkingsver mogen denk- en opmerkingsver mogen denk- en opmerkingsver 
, het geheugen en de reakties 
worden gevoelig bij-gescherpt 
en verder is het ook goed om 
je uithoudingsver mogen groter 
te maken, om haastige lui geduld 
te leren opbrengen. Kortom, 
het he|,e karakter kan erdoor 
gevormd worden.»
‘ H.W’N.:      «Hoe      is     het 
schaakspel ontstaan?»

A. Lenoir: «Het is al eeuwen 
oud. Volgens de overlevering 
werd het uitge vonden door 
een Chinees. De legende 
zegt dat de keizer van die 
tijd het spel zo goed vond 
dat hij een beloning wilde ge-
ven. De uitvinder mocht zijn 
beloning zelf kiezen. Wel zei 
hij: leg op het eerste vakje één 
graankorreltje, op het tweede 
twee, op het derde vier, op het 
volgende acht, en zo verder, 
64 vakjes. Als ‘t maar dat is,

zei de keizer. Maar tot zijn 
grote verwondering waren al 
de graanschuren van China 
niet groot genoeg om zijn 
wens te voldoen. Van het 
Oosten is het spel via de 
kruistochten in Europa ge raakt. 
Hier werd toen gespeeld door 
edellieden en ridders. Later 
kwam het in de; salons van de 
hoge heren terecht. Het bleef ;hoge heren terecht. Het bleef ;

in feite een elitebedoe ning 
tot de wereldmatch tussen 
Spassky en Fisher, .enkele ja-
ren geleden.»

H.W.N.: «Moet je daarvoor 
een wiskundige knobbel heb-
ben ? »

A. Lenoir: «Nee, iedereen 
die zin heeft voor analyse, 
kan er best mee overweg. 
Schaken is eigenlijk ook een 
soort kunst. Het komt erop 
aan kreatieve, wonderlijke 
kombinaties op het bord te kombinaties op het bord te kom
toveren om je tegenstander 
te vloeren. Om te besluiten: 
er was eens een fi losoof die 
zei dat hij in zijn leven twee 
grote liefdes had gehad, nl. 
zijn vrouw en het schaakspel, 
maar geen van beiden heeft 
hij ooit ten volle begrepen!» 
(JHV)

VEURNE. - In de schaduw van de grote schaakstrijd 
voor de wereldtitel tussen Karpov en Kortsjnoi, brachten 
wij een bezoek aan één van de Veurnse beste schakers, nl. 
Aurèle Lénoir uit de Noordburgweg. Aurèle, afkomstig 
uit Esen is wis kundeleraar aan het kollege te Veurne. Wij 
hadden met hem een gesprek over het «oorlogszuchtig» 
spel voor rustige karakters. Over onbenullige pion-
nen die opgeofferd worden om het vel van de koning te 
redden, over de sierlijke dame die gepas sioneerd het 
slagveld terrorizeert en ongenadig mo kerslagen uitdeelt 
aan lopers en paarden om de huid van de vreemde heerser 
te stropen...

Eerste klasse schaker A. Lenoir 
werd tien keer klubkampioen!

Aurèle Lenoir in diep gepeins verzonken achter het schaakbord.

H.W.N.: «Aurèle, waar heb     
jij leren schaken ? *
A. Lenoir: «dat was als 

klein manneke op kamp met 
cfe K.S.A. te IJiksmuide. 
Pater Van Couillie, allang 
overleden, heeft ons dat daar 
geleerd. De mikrobe had mij 
blijkbaar te pakken want 
toen ik thuiskwam vroeg ik 
aan moeder een schaakspel. 
Ik kreeg er natuurlijk geen 
en ik heb dan maar zelf met 
een pennemes brokjes hout tot 
schaakstukjes versneden. Ik 
had een vriend die er ook voor 
gevonden was, we gingen 
, samen naar het kollege in 
Veurne en samen speelden wij 
ons „wereldkampioenschap” 
dat de brokken er af vlogen 
tot zelfs in de studie toe »

H.W.N.: «Na je studies 
werd je dan leraar te Veurne 
en stichtte je de klub?»
A. Lenoir: «Ja, ik speelde 
veel partijen met Raf 
Lintermans, nog altijd met Lintermans, nog altijd met Lin
dat  pennemesspel. Met 
Louis Ronsmans, Pol Hatse 
en nog enkele anderen werd 
dan in 1964 Het Witte Paard 
opge richt. Vóór de oorlog 
had je hier ook de klub Het 
Paard van Troje, maar om 
mij niet bekende renderenen 
is die van het strijdtoneel 
verdwenen. In dat eerste 
jaar konden wij re kenen 
op een negental aktieve 
leden, ondertussen zijn er 

dat zestig geworden, jeugd 
en volwassenen samen. 
De grote versterking  is  er 
gekomen in 1974. In het 
seizoen ‘83-’84 vieren wij 
ons vierde jubileum en als 
het mogelijk is organize-ren 
wij ter die gelegenheid het 
Belgisch Kampioenschap, alle 
kategorieën, in Veurne.»
H.W.N.: «Het palmares 

van de klub en van jezelf?»
A. Lenoir: « In ‘66 wonnen 

wij met de klub de Caïssa-be-
ker van West-Vlaanderen. Dat 
was toen wel de grote verras-
sing. In ‘69 was ik ligakam-
pioen (West-Vlaanderen) 3e 

klasse en in ‘72 in 2” klasse. 
Ook andere spelers van de 
klub zijn kampioen geworden 
in de liga: Viktor Jamée, 
Caestecker, Henri • Baeselen, 
Jackie Mahieu. Ik ben dan 
ook 10 keer klubkampioen 
van Het Witte Paard geweest, 
‘t Wordt tijd dat de fakkel 
overgedra gen wordt.»

, H.W.N.:   «Schaken,   is   
dat een sport?»

A. Lenoir: «Natuurlijk! Het 
is een denksport. Schaken 
vraagt training en inoefening en 
de fysieke fi theid speelt ze ker 
OOK een rol: De schakers op 
hoog niveau mogen zeker niet
nalaten naast het schaken ook 
andere bewegingssporten te 
beoefenen, anders komen ze er 
nooit. Je mag niet vergeten da 
ie soms 5 a 6 u. achter een bord 
zit, volledig gekon-centreerd, 
dat is dus wel dege lijk lastig. »

H.W.N.: «Buiten het spel is

Neen, dit keer geen oude foto van een onherkenbaar lid van onze club, maar een 
krantenartikel uit een map dat onze voorzitter Bart op een schaakavond meebracht.  
De uitgave dateert ergens in het begin van de jaren 80.  Hierin wordt onze ere-voor-
zitter Auréle Lenoir geïnterviewd door Het Wekelijk Nieuws.  Veewd door Het Wekelijk Nieuws.  Veewd door Het Wekelijk l leesgenot ermee.
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gesprek is de plaats tegenover elkaar confronter-
end en competitief. Deze positie dwingt je namelijk 
om elkaar in de ogen te blijven kijken. Naast elkaar 
staat voor samenwerking. dit is vooral een goede 
positie om iets te laten zien, maar minder geschikt 
voor een gesprek omdat je daarvoor weer erg dicht 
bij elkaar zit. De hoekpositie van 90 graden is het 
meest communicatief omdat het beide sprekers de 
ruimte geeft om elkaar aan te kijken, en weer weg 
te kijken. Dit aan- en wegkijken is nodig voor het 
regelen van het gesprek.
Kijk wel wat je wilt met de positie aan tafel. In som-
mige gevallen kun je beter tegenover elkaar zitten 
en zijn de andere posities niet zo handig! Bijvoor-
beeld tijdens een spelletje schaak (competitie) zit je 
het best tegenover elkaar.
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Om op topniveau te kunnen schaken dien je bli-
jkbaar een goede studie te maken van lichaam-
staal... Is dit een duidelijk voorbeeld van: met 
je handen in het haar, of maken de heren hier 
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Door Niels Geryl
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VV
D e  C o l u m n  v a n  V a n a s s c h e !

anassche

In de vorige versie van Schaakinfo 
stond Renaat zijn column er niet 
helemaal in, onze excuses daar-
voor! Daarom publiceren we deze 
column opnieuw, samen met een 
nieuwe column van Vanassche!

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2008

vandaag, de achtste februari 2008 
is de dag waarop ik Bas Feys in de 
ogen moet kijken. We keren terug 
naar vrijdag vorige week, Dries 

Vandenbussche was mijn tegenstander. Ik had 
een drukke dag achter de rug. Ik stond aan de 
dop, wat heel lastig is. Slapen tot de middag, 
solliciteren als ik zin heb, een pintje drinken in 
een café terwijl ik een boek doorworstel. Nor-
maal lees ik een vijftal boeken in een jaar, nu 
heb ik ‘Kwantum’, ‘Vlucht voor mij’ van Herman 
Brusselmans, ‘Vixen 03’, ‘Vuurijs’ van Clive Cus-
sler, ‘Mevrouw Verona daalt de heuvel af’ van 
Dimitri Verhulst (niet Willaert), ‘De vloek van 
de farao’s’, ‘geld maakt niet gelukkig’ en ‘Cae-
sar – oorlog in Gallië’, vertaald door Vincent 
Hunink gelezen in iets minder dan vier weken.

Na die drukke dag volgde de avond. Ik reed 
naar Veurne en parkeerde er mijn auto aan 
de overkant van de ingang van het college. 
Ik stapte uit en ontstak een Richmond. De 
dodelijke kankerverwekkers verspreidden 
zich in mijn longen, wat een zalig gevoel 
gaf. Ik sloot mijn wagen af. Plotseling zag 
ik een man op mijn auto afkomen, terwijl ik 
al bijna binnen was. Ik bleef staan en keek 
verwonderd. De man nam een blad en een 
balpen en noteerde precies dingen van mijn 
oude Mercedes. Ik ging op de man af. De 
zuiders uitziende man, met schouders, dub-
bel zo breed als die van Dimitri Willaert en 
de alertheid van geest als Dirk Hermans, 
stopte met noteren en keek me vragend aan.
‘Wuk goj gie ier bewizn te vintje?’
‘Mooie auto! Ikke meenemen! Inbreken en weg-
rijden! Ikke zefen kindjes en vrouw, ikke leven van 
ocmw, mooi huisje hebben. Ik groot zakenman.’
‘a… da goat ier ezo!?! Ej min ol eke beke-
ken? Gie luszak, wil je eke maken daj weg-
zijt? Of k gaon eke in e veroede westhoek-
colère van bachten de kupe ontsteken!! K zijn 
ik van Woumen, wi, gie mislukte fl apdrol!’
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‘ikke veel maten van Turkey and Marocco!’
‘En toen? Peis je dak onder nin-
druk zijn misschien? T zitten ier twin-
tig schakers achter die poorte!’
Ons gezellig gesprek werd onderbroken door 
een groep mannen die achter mijn zaken-
partner kwam staan. Een tiental man, met 
tatoeages, neusringen, nike- en adidas-
T-shirts, ketens in de handen en messen.
Ik nam een trekje van mijn Richmond: 
‘wel, wel… een ontvangstcomité! Nice.’
Plotseling zwaaide 
een met een ke-
ten in de richting 
van mijn hoofd, ik 
bukte me en nam 
nog een trekje 
van mijn sigaret.
Ik rechtte me weer langzaam. Plotseling 
stootten ze een rauwe kreet uit: ‘inch allah!!!’
Ze stormden op me af. Ik nam nog een trek 
van mijn sigaret. Twee man kwamen wel 
heel dicht. Ik stampte naar de ene en sloeg 
met mijn vrije, mindere linker naar de ander. 
De ene zakte zonder nog een kik ineen, blijk-
baar had ik 
zijn neus-
been in zijn 
h e r s e n s 
gestampt. De hersens spoten uit zijn 
neus en oren. De ander was door de 
kracht van mijn zwakke linker over mijn 
auto op straat getuimeld. Een auto over-
reed hem, de arme stakker. De man die 
hem overreed, pleegde vluchtmisdrijf.
Ik nam nog een trekje van mijn siga-
ret: ‘godverdomme, mijn sigaret is op! Ik 
heb geen tijd om een nieuwe te ontste-
ken en als er iets is waar ik serieus pis-
sed van word, dan is het als ik niet op 
mijn gemak een sigaret kan ontsteken!!!’

De man met de ketens kwam af en zwaaide 
weer. Ik kreeg de keten rond mijn rechterarm 
gezwiept en bewoog ermee naar rechts. Hij 

raakte uit zijn evenwicht en ik trok hem dich-
ter naar me toe. Met mijn linkerarm greep ik 
hem bij zijn roeper, smeet hem omhoog en 
hij belandde in de dakgoot. Daar bleef hij 
liggen. Een ander had het lesje nog niet be-
grepen en sprong met een karatesprong in 
de lucht.Hij belandde met zijn voet op mijn 
rechterbil, dat deed pijn en refl exief dacht ik: 
‘shit, daar gaat mijn perfecte voorbereiding 
op de partij!’
Ik greep hem bij zijn voet en sloeg hem als 

een pollepel een 
paar keer op straat. 
Zijn kop kwam 
daarbij los en rolde 
over straat verder. 
Geamuseerd keek 
ik rond of er nog 

kandidaten waren. De twee overblijvenden 
keken elkaar aan en dan naar mij.
‘Neem nu maar je maten mee en voer ze 
weg, of ik word kwaad, bendetje sullen!’
Hun goesting om zaken te doen was voorbij 
en ze namen elk twee gevallen maten mee 
en verdwenen. Redelijk gerustgesteld ging ik 

naar bin-
nen. Ik 
s c h u d d e 
de aanwe-

zige schakers de hand. Het was een redelijke 
opkomst, zelfs Bas was er nog es.
De partij begon goed. Ik zag een kans om 
een loper in te sluiten en zo een stuk op 
voorsprong te komen, maar het lukte niet. 
Dries stribbelde tegen. Uiteindelijk had hij 
een aanval met een loper en toren op een 
zwakke pion tussen mijn koning en dame. 
Sowieso verloor ik mijn dame. Ik sloeg de 
toren, hij sloeg mijn dame met zijn loper en 
ik die loper met mijn koning.
Hij sloeg met zijn dame een nu ongedekte 
loper van me. In het eindspel had ik twee 
torens en een paard tegen een toren en een 
dame, met een paar pionnen minder. Een 
aantal zetten later stond ik mat. Dries had 
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“T zitten ier twintig schakers achter die poorte!’”

“De zuiders uitziende man, met schouders, 
dubbel zo breed als die van Dimitri Willaert 
en de alertheid van geest als Dirk Hermans”
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zijn revanche beet voor de zaterdag ervoor in 
het citerium van de Westhoek in Poperinge, 
waar ik hem versloeg in de laatste match. 
Geert had er overigens in de hoogste reeks 
een gedeelde eerste plaats met twee andere 
spelers, maar zij blitzten voor de beker, aan-
gezien ze eerst kijken naar de onderlinge 
partijen.
Vanavond tegen Bas. Weer verliezen (wat ik 
gewoon word na verliesmatchen tegen ach-
tereenvolgens Alexander en Dries) betekent 
een hopeloos wegzakken in de klassering. 
Vier spelers staan te dringen om over me 
te jumpen in het klassement. In de A-reeks 
begint het klassement stilaan vaste vorm te 
krijgen. Dave is autoritair leider, Andy en 
Aurèle nestelen zich vooraan, Daan bevestigt 
zijn grote vorm van vorig seizoen en staat 
tussen Andy en Aurèle in. Verder heb je een 
mooi pelotonnetje met onder andere Albert, 
Danny, Piet, Dennis Daen en Bart. Guy staat 
een beetje lager dan we van hem gewend 
zijn, hij heeft nog enkele matchen om zich 
te herpakken. Dieter is gestegen in elo’s en 
is eigenlijk aan een stabiel seizoen bezig. En 
onze nieuwkomer Frederiek (is dat zo ge-
schreven?) is de alternatieve kwistembiebel 
van de reeks. Een half seizoen meespelen, 
ideaal om er weer in te komen, hij heeft een 
op vier.

DONDERDAG 6 MAART 20086 MAART 20086 MAART

We zijn zes maart 2008, rond kwart voor acht 
’s avonds. Wat zou ik nog doen vanavond? 
Het zwembad is open van half acht tot half 
tien. Vlug nog gaan zwemmen? Ik denk het 
niet, ik zal mijn tijd nuttig besteden en een 
column schrijven.
Het seizoen loopt op zijn einde. De klas-
sementen evolueren naar een eindklasse-
ment toe. In de B-reeks van het clubkam-
pioenschap zijn plaatsen vier tot negen nog 
steeds op een zakdoek opeen. In de A-reeks 
stevent Dave op zijn tweede titel als club-

kampioen af, Aurèle en de verrassende Daan 
Essers lijken de andere podiumplaatsen te 
zullen bezetten.
Frederic blijkt een enorme aanwinst voor de 
club en velen vrezen hem als hij volgend jaar 
weer gerodeerd zal zijn, sommigen spreken 
over hem als een onvervalste podiumkandi-
daat. Misschien zal Jean volgend jaar terug-
keren en dat belooft dus een sterke A-reeks 
te worden, maar dat zijn natuurlijk allemaal 
speculaties. We zullen wel zien.
In de B-reeks stevent Philip op de titel af, 
gevolgd door Dimitri, die wel nog kan bijge-
beend worden door Bas, die een opmerkelijk 
debuutjaar speelt.
Op 10 februari speelden we interclub thuis 
tegen Gent. De tweede ploeg moest te-
gen KGSRL10, in de volksmond koninklijke 
Gentse schaakkring Ruy Lopez genoemd. 
Een of andere miraculeuze wending zorgde 
ervoor dat het 2-2 werd. Er dient opgemerkt 
dat Gent met een volledige ploeg dames 
aantrad. Op sierlijke wijze speelden al onze 
borden heel hoffelijk remise tegen de res-
pectieve dames. Ik had natuurlijk pech dat 
ik de jongste en knapste van de vier trof. Het 
was een pijnlijke opgave om naar het bord 
te kijken en niet recht voor me in die aanlok-
kelijke decolleté. Eenmaal ze haar gekruiste 
benen (op de manier waarop vrouwen hun 
benen plegen te kruisen) veranderde en PER 
ONGELUK haperde aan mijn been, verloor ik 
prompt een toren. Een man kan een ijzeren 
wil hebben, maar heeft toch een grens. Dat 
haperen bezorgde me een adrenalinestoot, 
van het type: “wil je geneukt worden, oké, 
maar dan hier en nu!!!” wat me dus inder-
daad een zwaar stuk kostte. Maar ik heb 
al veel meegemaakt en slaagde er zowaar 
nog in om in het eindspel een toren terug 
te winnen, in een eindspel waar ik twee pi-
onnen meer had, stelde ik remise voor, zij 
aanvaardde graag.
Ons tweede gelijkspel van het seizoen was 
een feit, eerder hadden we Ieper niet laten 
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winnen, wat me wel plezierde, aangezien het 
de eerste keer was dat ik speelde tegen Ie-
per sinds ik daar weg ben. Van een revanche 
gesproken!
Ook Gunter haalde een remise na in het 
eindspel een tweetal pionnen achter gestaan 
te hebben. Guy merkte dan ook terecht op 
dat de eerste borden een remise haalden, 
maar het derde en vierde bord dat deden op 
een diefje.

Op zondag 17 februari gaven we Bredene 
thuis partij. Ik was ten zeerste onder de in-
druk van die club. Vele clubs kunnen alleen 
maar likkebaarden van zo een opeenhoping 
van talent. Amper vierendertig borden (!!!) 
boden weerstand tegen hun uitdagers. Een 
ploeg in eerste nationale (dat daar eerste 
staat en volgend jaar dus europees moet 
spelen, als ze kampioen worden), een in 
tweede, … tot zelfs een paar ploegen in vijfde 
nationale. Onze eerste ploeg kwam naar huis 
met een heel mooi resultaat, Geert, Dave, 
Bart en Piet dienden hen een uppercut toe, 
waarbij vooral de partij van Piet druk gevolgd 
werd, het werd weer een marathonsessie.

Op het tweede bord van Veurne1 hebben we 
de juiste keuze gemaakt door Dieter op te 
stellen, hij won immers tegen een opponent 
van meer dan 2000elo. Gunter, Guy en ik 
waren er aan voor de moeite, Bredene won 
dus met 3-1. Toch een puntje afgesnoept 
van die vedetten!

Op zondag twee maart bekampten we thuis 
Kortrijk3 met Veurne1. Guy en ik haalden 
een remise, Gunter en Dany speelden een 
verdienstelijke partij maar verloren nipt. Tot 
twee keer toe kwam ik een pion achter, maar 
haalde dat weer op en in het eindspel stelde 
ik remise voor op het moment dat ik zeker 
een stuk of kwaliteit won, dju toch, wanneer 
ga ik in een gewonnen stelling durven de 
partij af te maken?
Onze eerste ploeg, Veurne2, haalde een 4-
0 overwinning (12-4 nu zeker?), daarvoor 
zorgden Bart, Aurèlè, Geert en Dave. Er 
werd druk gespeculeerd over onze kansen 
om toch nog kampioen te spelen. Maar Oost-
ende staat toch ver voor, misschien als beste 
tweede? Ook dat lijkt een bijna onmogelijk 
scenario.
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Door Renaat Vanassche
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WILT U OOK EENS KOMEN SCHAKEN!!

322 Veurnse Schaakkring 
“Het Witte Paard”

Iedere vrijdagavond vanaf 20u30 
in de Sint-Janstudio te Veurne! 

Houtmarkt 8, 8630 Veurne

nieuwe webadres: www.hetwittepaard.be

mail: hetwittepaard_322@hotmail.com


