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Beste schaakvrienden,
Men zegge het voort! Het Zomeroffensief was een succes.
Het weer was ons goed gezind. Nauwelijks regen, aangename temperaturen en de zon die wel eens van de partij
was. We hadden genoeg clubmedewerking en er kwam
veel volk opdagen aan onze schaakstand op de spoorkinfeesten, dijkschaak en het simultaan.
Nu de zomervakantie achter ons ligt, kijken we al volop
uit naar het komende schaakseizoen. Vooral naar het
clubkampioenschap en het interclub die begin oktober
van start gaan. Enkelen van onze clubleden staan nu al
te popelen van ongeduld om hun eerste partij te spelen.
Nog even geduld dus! Maar eerst is er de algemene vergadering, het simultaan van de Clubkampioen 07-08 en
het Blitztornooi.
Deze zomereditie staat weer boordevol rubrieken, verslagen en artikels. Vooral het zomeroffensief komt uitgebreid
aan bod. Ook het verslag van de recente algemene vergadering en nieuwe elo's kan je enkele pagina's verder
terugvinden. Een interview met onze pr-verantwoordelijke
Philip Gesquiére, Renaat's vertrouwde collumn en nog
veel meer.
De data van de uitgaven voor de komende schaakinfo's
zijn wat gewijzigd. De editie herfst valt weg. Dus kunnen
we wat meer tijd spenderen om de volgende schaakinfo
(nieuwjaarseditie) goed te vullen.
Veel leesgenot
Uw hoofdredacteur - secretaris,
Brecht Leuridan

www.hetwittepaard.be

Volgende nummers Schaakinfo
Afsluiting

Schaakinfo 17 9 jan. 2009
Schaakinfo 18 24 april 2009
Schaakinfo 19 4 sept. 2009

Verschijning

23 jan. 2009
8 mei 2009
18 sept. 2009

Data onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen optreden.

Agenda a
AGENDA - AGENDA
Een goede schaker herkent men aan zijn overvolle schaakagenda.
Onze clubkalender kan je hierbij helpen.
September
05
06
12
19
20
26

Algemene vergadering
Criterium van de Westhoek
Simultaan Clubkampioen
OPEN-SPORT week
Blitzkampioenschap
Barbecue
Vriendschappelijke match
tegen Poperinge

November
02
07
09
14
21
22
23
28
30

04
09
11
16

2008

Interclub – speeldag 3
Clubkampioenschap
LIGA – speeldag 2
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
Criterium van de Westhoek
Interclub – speeldag 4
Clubkampioenschap
LIGA – speeldag 3

Januari
02

2008

2009

Clubkampioenschap
schaakpersoonlijkheid
Interclub – speeldag 6
Clubkampioenschap
LIGA – speeldag 5
Clubkampioenschap

2008
03
05
10
12
17
19
24
31
2008
05
07
12
14
19
26

2009
18
23
30
31

Oktober
Clubkampioenschap
Interclub – speeldag 1
Clubkampioenschap
LIGA – speeldag 1
Clubkampioenschap
Interclub – speeldag 2
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
December
Clubkampioenschap
Interclub – speeldag 5
Clubkampioenschap
LIGA – speeldag 4
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap

Januari
Interclub – speeldag 7
Clubkampioenschap
Clubkampioenschap
Criterium van de Westhoek

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

Leden a
Verjaardagen
Het jaareinde betekent voor deze spelers dubbel feest!

Vandenbussche Dries
Dennis Daen
Comeyne Alexander
Willaert Dimitri
Deburchgraeve Danny
Rock Sebastien
Aurele Lenoir
Geert Danneel

7 september
8 september
19 oktober
3 november
8 november
19 december
25 december
28 december

Proficiat!

Varia

Het is zeker niet onopgemerkt gebleven, de website van onze schaakclub
ondergaat namelijk een grote verandering.
Niet alleen de look wordt moderner, er verandert ook heel wat onder de
motorkap. De nieuwe website maakt namelijk gebruik van “Drupal”, een
open-source inhoud beheer systeem.
Het nadeel van het oude systeem was namelijk dat als er iets veranderd
moest worden dit altijd via 1 persoon moest, de webmaster. Die dan ook vaak
overbelast werd bij vele vragen. Het nieuwe systeem laat meerdere mensen
toe direct inhoud aan de website toe te voegen.
We hopen dat de nieuwe website ook door de leden
goed gekeurd wordt!

nieuwe elo’s

De nieuwe elo’s
Nieuwe elo’s
2040
1933
1924
1752
1749
1723
1711
1692
1689
1646
1566
1541
1520
1514
1484
1402
1381
1364
1347
1331
1312
1214
1214
1184
1171
1150
1150
1150
0

H

Clublid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

winst/verlies aantal partijen

Geert Danneel
Dave Harteel
Jean Lucas
Verhegge Andy
Auréle Lenoir
Henri Serruys
Frederic Leclercq
Bart Meijfroidt
Daan Essers
Guy Feys
Danny De Burchgraeve
Albert Van Camp
Piet Decock
Dennis Daen
Dieter Vanderfaeillie
Dirk Garez
Gesquière Philip
Dimitri Willaert
William Overmeire
Yannick Renckens
Alexander Comeyne
Niels Geryl
Gunter Eeckhaut
Renaat Vanassche
Brecht Leuridan
Bart Quintelier
Sebastien Rock
Dries Vandenbussche
Bas Feys

- 21
-8
+0
+ 28
-6
+0
- 53
+0
+ 44
- 36
- 32
+5
- 43
- 15
+ 82
+0
+ 43
+ 215
+0
+0
+ 162
+ 64
- 26
- 25
- 23
+0
+0
+0
+0

480
307
250
125
1519
168
75
871
69
650
408
542
45
114
72
72
142
18
45
40
13
55
174
125
102
152
47
7
7

et nieuwe eloklassement toont de volgende resultaten. Leider van onze club blijft
nog steeds Geert Danneel met 2040 elo’s. Wel gezakt met 21. De grote elokampioen is Dieter Vanderfaeillie. Hij gaat maar liefst 82 elo’s vooruit. Ook Daan Essers
is terug sterk gestegen met 44. Proficiat alvast! Enkelen zijn voor de eerste keer heel
sterk gestegen. Dat zijn Dimitri Willaert met maar liefst 215, Alexander Comeyne met
162 en Niels Geryl met 64. De grootste verliezers zijn Frederic Leclercq (gezakt met
55) en Piet Decock (gezakt met 43). Maar er zijn ergere dingen in het leven zeker...

Verslag Algemene Vergadering 5 september 2008
Verslag Algemene Vergadering 5 september 2008
Aanvang: 21u
Aanwezig:
Bart (voorzitter), Albert, Brecht, Guy, Dave, Niels, Philip, Dieter, Dimitri, Renaat,
Andy, Dennis, Piet, Son, Danny, Jean, Alexander, Bart , Ruben
Welkomstwoord voorzitter
Iedereen welkom op het 44ste seizoen van de schaakclub Het Witte Paard.
Verslag secretaris (Brecht)
Taken seizoen 2007-2008:
Schaakinfo:
-de interviews: Heb enkele opmerkelijke leden van onze club kunnen strikken m.n.
Guy, Bart, Dennis en Philip.
- verwerken clubkampioenschap en interclub.
-verslagen bestuursvergadering en algemene vergadering.
Ledenadministratie:
-ledenlijst aangepast
-adressenlijst aangemaakt om tegenstander clubkampioenschap te verwittigen
-wekelijkse nieuwsbrief
Taken seizoen 2008-2009:
-Wekelijkse nieuwsbrieven met daarin programma voor de vrijdagavond.
-Verslagen algemene en -bestuursvergadering
-seizoenskalender 2007-2008
-adressenlijst om tegenstander clubkampioenschap te kunnen verwittigen.
-Aanpassing ledenlijst.
Verslag penningmeester (Guy)
Het slechte nieuws is dat de klubkas er niet is op vooruitgegaan, het goede nieuws
is dat de klubkas er niet is op achteruit gegaan.
Verslag ondervoorzitter (Albert)
Niets mee te delen
Verslag toernooileider (Dave)
Alle clubtornooien zijn goed en vlot verlopen.
Top 3 van het eindklassement clubtornooien:
Clubkampioenschap
A-reeks:
1) Harteel Dave
(19,5/22)
2) Lenoir Auréle
(16,5/22)
3) Verhegge Andy
(15/22)

B-reeks
1) Gesquiére Philip (19/22)
2) Willaert Dimitri
(17/22)
3) Feys Bas
(14,5/22)

Verslag Algemene Vergadering 5 september 2008
Lentetornooi 2008
7,5
56,5
1) Lenoir Aurèle
2) Danneel Geert
7,5
53,5
3) Harteel Dave
7
Blitzkampioenschap 2007
1) Danneel Geert
39
2) Harteel Dave
36
3) Andy Verhegge
36
Doorgeefschaaktornooi 2007
1) Daen Dennis – Geryl Niels
8/10
2) Verhegge Andy – Renckens Yannick
7/10
3) Meijfroidt Bart – Comeyne Alexander
6/10
Fisher Random Chesstornooi 2008
1) Harteel Dave
5,5
2) Verhegge Andy
5
3) Leclercq Frederic
4,5
Openluchtsimultaan 2008
Harteel Dave
0,5
Mher Hovhanisian
Verhegge Andy
0,5
(2458 elo)
Overige deelnemers
0

34/35

Verslag jeugdleider (Niels)
De jeugdwerking van het afgelopen seizoen was een succes. Komend seizoen zijn
er 3 klassen en 3 lesgevers: Niels, Dave en Dieter.
Hulpjeugdleider Alexander valt weg maar Dimitri neemt zijn plaats in.
De deelname aan het lentetornooi was een succes. Jeudspelers scoorden
uitstekend.
Inschrijving en initiatie op 26 september e.k.
De nieuwe website wordt momenteel vernieuwd en uitgebouwd. Huidige site valt
weg.
Verslag materiaalmeester (Dimitri)
Dozen bij bord laten om stukken niet te vermengen.
Verslag archivaris (Dieter)
Niets mee te delen.
Verslag pr-verantwoordelijke (Philip)
Zomeroffensief: ondanks slechte weer toch een succes. Maar heel druk.
Simultaan: veel leden van andere clubs hebben deelgenomen.
Vriendschappelijke partij tegen Poperinge op 26 september e.k.
Vanaf 12 september wordt de nieuwe website gepubliceerd.

Verslag Algemene Vergadering 5 september 2008
Verslag feestleider
Barbecue: zaterdag 20 september e.k.
Collegekwis: zaterdag 4 oktober e.k.
Pauze
Verkiezing bestuursleden :
herkozen:
Voorzitter : Bart Meijfroidt
Tornooileider : Dave Harteel
Jeugdleider : Niels Geryl
Pr-verantwoordelijke : Philip Gesquiere
Materiaalmeester : Dimitri Willaert
Clubcompetitie
Bij algemene stemming wordt het tempo van de wedstrijden gewijzigd naar 30
zetten in 1h30 en 1h KO.
Inschrijvingen en deelname tornooien
Liga: dit jaar in Kortrijk. Brecht, Philip en Renaat willen al deelnemen.
Clubkampioenschap: -: lidgeld te betalen tegen 26/09
-: nieuw tempo wordt aanvaard en ingevoerd
Varia:
Son: is rolstoelgebruikster en heeft geen vervoer. Wil afspreken om met lid mee te
komen. Is zwaar ziek en kan zich plots afwezig melden.
Dennis: dozen schaakstukken zijn te klein. Plankje tussen zwarte en witte stukken
kan er worden uitgehaald.
Dave: schaakclub organiseert opendeurdag voor volwassenen op 12 september
(vanaf 18u).
Brecht: data schaakinfo 2009 zijn gewijzigd. Herfsteditie valt weg.
Afsluit:: ça 22u30.

Uitnodiging Barbecue 20 september 2008

Indien je de tekst in de tekstballonnetjes niet goed kan lezen, hieronder nogmaals
duidelijkere informatie i.v.m. de barbecue.
Barbecue op zaterdag 20 september vanaf 17u30u in het Parochiehuis van de
Nieuwstad (Brugsesteenweg) te Veurne.
Prijs: leden: 10!; niet-leden 12!, kinderen 8!
Inschrijven voor 14 september.

Lentetornooi
Voor het eerst sinds jaren mochten de jeugdleden eens deelnemen aan het lentetornooi. En ze scoorden niet slecht. Jonas Vandeputte en Arthur Vanpellicom
behaalden maar liefst 5 punten. Doe zovoort!! De eerste plaats gaat dit jaar
naar onze ere-voorzitter Auréle Lenoir. Tot groot ongenoegen van Geert Danneel
die de vorige jaren altijd al lentekampioen is geweest. De derde plaats gaat naar
Clubkampioen 07-08 Dave Harteel. Hieronder kan je alvast het klassement en de
resultaten terugvinden. Op de laatste pagina van dit verslag vind je ook nog een
foto terug van de jeugdleden en een foto van de Lentekampioen Auréle Lenoir.

1ste ronde

vrijdag 25 april 2008

Leuridan Brecht - Bye

1-0

Van Pellicom Arthur - Danneel Geert

0-1

Harteel Dave - Geryl Niels

1-0

Quintelier Bart - Lenoir Aurèle

0-1

Verhegge Andy - Van Acker Floor

1-0

Vandenbussche Dries - Meifroidt Bart

0-1

Feys Guy - Vandamme Lander

1-0

Renders Luca - Van Camp Albert

0-1

Vanderfaeillie Dieter - Commeyne A.

1-0

Vandamme Lore - Gesquière Philip

0-1

Vanassche Renaat - Vandeputte Jonas

1-0

Depoorter Jente - Rock Sebastien

0-1

Lentetornooi
2de ronde

vrijdag 25 april 2008

Danneel Geert - Vanderfaeillie Dieter

1-0

Van Camp Albert - Harteel Dave

0-1

Lenoir Aurèle - Vanassche Renaat

1-0

Gesquière Philip - Verhegge Andy

0-1

Meijfroidt Bart - Leuridan Brecht

1-0

Rock Sebastien - Feys Guy

0-1

Geryl Niels - Volckaart Marc

0-1

Commeyne Alexander - Quintelier Bart

0-1

Vandenbussche Dries - Bye

1-0

3de ronde

vrijdag 9 mei 2008

Verhegge Andy - Danneel Geert

0-1

Harteel Dave - Lenoir Aurèle

0-1

Volckaart Marc - Feys Guy

!-!

De Burchgraeve Danny - Depoorter Jente

1-0

Vanderfaeillie Dieter - Van Pellicom Arthur

1-0

Vandeputte Jonas - Gesquière Philip

0-1

Quintelier Bart - Vandenbussche Dries

1-0

Vandamme Lander - Rock Sebastien

1-0

Vanacker Floor - Renders Luca

0-1

Commeyne Alexander - Vandamme Floor

1-0

Geryl Niels - Bye

1-0

4de ronde

vrijdag 9 mei 2008

Danneel Geert - Lenoir Aurèle

!-!

Feys Guy - Harteel Dave

0-1

Vanderfaeillie Dieter - Verhegge Andy

0-1

Gesquière Philip - De Burchgraeve Danny

1-0

Rock Sebastien - Quintelier Bart

0-1

Vandenbussche Dries - Vockaart Marc

0-1

Geryl Niels - Commeyne Alexander

1-0

Lentetornooi
5de ronde

vrijdag 16 mei 2008

Lucas Jean - Vandamme Lander

1-0

Renders Luca - Meijfroidt Bart

0-1

Quintelier Bart - Danneel Geert

0-1

Lenoir Aurèle - Verhegge Andy

!-!

Harteel Dave - Gesquière Philip

1-0

Vanassche Renaat - Van Acker Floor

1-0

Leuridan Brecht - Vandenputte Jonas

0-1

Depoorter Jente - Van Camp Albert

0-1

Van Pellicom Arthur - Geryl Niels

1-0

Vandamme Lore - Vanderfaeillie Dieter

0-1

Deburchgraeve Danny - Feys Guy

0-1

Commeyne Alexander - Vandenbussche D.

0-1

Rock Sebastien - Bye

1-0

6de ronde

vrijdag 16 mei 2008

Danneel Geert - Lucas Jean

!-!

Meijfroidt Bart - Harteel Dave

0-1

Feys Guy - Lenoir Aurèle

0-1

Verhegge Andy - Vanassche Renaat

1-0

Van Camp Albert - Quintelier Bart

1-0

Gesquière Philip - Vanderfaeillie Dieter

1-0

Vandenbussche Dries - De Burchgraeve D.

0-1

Geryl Niels - Rock Sebastien

1-0

Leuridan Brecht - Commeyne Alexander

0-1

7de ronde

vrijdag 23 mei 2008

Harteel Dave - Danneel Geert

!-!

Lenoir Aurèle - Volckaart Marc

1-0

Verhegge Andy - Meijfroidt Bart

1-0

Vandamme Lander - Van Camp Albert

0-1

Gesquière Philip - Van Pellicom Arthur

1-0

Vandenputte Jonas - Renders Luca

1-0

Vanderfaeillie Dieter - Feys Guy

1-0

Vanassche Renaat - Depoorter Jente

1-0

Quintelier Bart - Vandamme Lore

1-0

Vanacker Floor - Leuridan Brecht

1-0

Lentetornooi
8ste ronde

vrijdag 23 mei 2008

Van Camp Albert - Lenoir Aurèle

!-!

Harteel Dave - Verhegge Andy

!-!

Danneel Geert - Gesquière Philip

1-0

Volckaart Marc - Quintelier Bart

1-0

Meijfroidt Bart - Vanassche Renaat

1-0

Vanderfaeillie Dieter - Geryl Niels

0-1

Feys Guy - Vandenbussche Dries

1-0

Leuridan Brecht - Rock Sebastien

1-0

9de ronde

vrijdag 6 juni 2008

Geryl Niels - Danneel Geert

0-1

Lenoir Aurèle - Vandeputte Jonas

1-0

Volckaert Marc - Harteel Dave

0-1

Verhegge Andy - Van Camp Albert

1-0

Gesquière Philip - Meijfroidt Bart

0-1

Vanassche Renaat - Feys Guy

1-0

Renders Luca - Vanderfaeillie Dieter

0-1

Quintelier Bart - Vandamme Lander

1-0

Van Pellicom Arthur - Van Acker Floor

1-0

Vandenbussche Dries - Leuridan Brecht

1-0

Depoorter Jente - Commeyne Alexander

0-1

Rock Sebastien - Vandamme Lore

0-1 ff.

Zomeroffensief 2008 - Sporkinfeesten Veurne

Sporkinfeesten Veurne
! zaterdag 12 juli 2008 ! Locatie: op de Grote Markt van Veurne

Het thema van de Sporkinfeesten stond dit jaar in het teken

van de Clown. Na de wat krappe standplaats van vorig jaar,
konden we rekenen op een wat ruimere plaats op de grote
markt. En het was een schot in de roos. We kregen veel volk
over de vloer. Op de avondmarkt was het ook op de koppen lopen. Doordat de KSA naast ons stond met een dranktent, kwamen ze ons wel af en toe uitdagen voor een schaakpartijtje.
Na afloop van de sporkinfeesten gingen we met de aanwezige
clubleden nog iets drinken bij onze KSA-buren. Normaal gezien
gaan we altijd naar onze voorzitters stamcafé l’Esperance maar
die was helaas gesloten wegens een faillissement.

de sfeerbeelden

Door Brecht Leuridan

Zomeroffensief 2008 - Dijkschaak Oostduinkerke

Dijkschaak Oostduinkerke
! vrijdag 18 juli 2008 ! Zeedijk Oostduinkerke

V

oor de eerste keer in het zomeroffensief waren we aanwezig op de dijk
naast het openluchtzwembad te Oostduinkerke.
Door het frisse weer aan de kust kwamen er minder mensen opdagen. Maar
toen we met onze schaakborden uitpakten, kregen we toch heel wat kijklustigen en geïnteresseerden die een partijtje wilden spelen. We mogen dus
spreken van een geslaagd ondernemen, daar bijna alle schaakborden bezet
waren. Het reuzenschaakbord blijft zoals gewoonlijk veel mensen naar onze
stand lokken. Rond 23u30 hebben we onze schaaktent afgebroken en zijn we
daarna iets gaan drinken bij onze sponsor t’Brouwerijtje te Koksijde.

de sfeerbeelden

Door Brecht Leuridan

Zomeroffensief 2008 - Dijkschaak De Panne

Dijkschaak De Panne
! vrijdag 1 augustus 2008 ! Esplanade De Panne

D

oordat onze stand tijdens de vorige zomer op een minder zichtbare plaats
stond en er al wat minder volk was aan de dijk, mochten we voor het
zomeroffensief ‘08 rekenen op een wat opvallendere locatie en meer volk.
We waren nog maar klaar met onze stand op te zetten en er stond al een
hele groep mensen naar het grote schaakbord te kijken. En dit dankzij Auréle en Alexander die het innitiatief namen om een partijtje te spelen op het
grote bord. Ook onder de schaaktent kwamen velen een partijtje schaken.
Vooral veel franstaligen. Rond 23u hebben we dan onze stand afgebroken en
huiswaarts teruggekeerd. We konden rekenen op een geslaagde dijkschaakavond. Enkele sfeerbeelden zijn hier bijgevoegd.

de sfeerbeelden

Door Brecht Leuridan

Zomeroffensief 2008 - Dijkschaak Koksijde

Dijkschaak Koksijde
! vrijdag 8 augustus 2008 ! Zeedijk Koksijde

D

it jaar hebben we ervoor gekozen om eenmalig aanwezig te zijn op de dijk in Koksijde. We mogen van een
geslaagd ondernemen spreken, daar bijna alle schaakborden bezet waren. In dit door het mooie weer en het vele
volk aan de kust. Het reuzenschaakbord blijft zoals gewoonlijk mensen naar onze stand lokken. Jammergenoeg hadden
de verantwoordelijken van het koksijdse feestcomité ons al
vanaf 22u van de dijk weggejaagd. Hieronder vind je enkele
sfeerbeelden.

de sfeerbeelden

Door Brecht Leuridan

Zomeroffensief 2008- 13de Openlucht Schaaksimultaan “Half oogst”

13de Openlucht Schaaksimultaan “Half Oogst”
! vrijdag 15 augustus 2008 ! Locatie: Grote Markt Veurne

simultaangever: Mher Hovhanisian

N

2456 elo

aar jaarlijkse gewoonte organiseert de Veurnse schaakclub “Het Witte Paard” op 15 augustus zijn openluchtsimultaan op de Markt van
Veurne. Dit traditioneel schaaktreffen is telkens weer
het topevenement van het zomeroffensief. De trouwe clubleden en medewerkers Bart Meijfroidt, Niels
Geryl, Brecht Leuridan en Philip Gesquière waren om
9 uur paraat om de schaakbenodigdheden en al het nodige materiaal in de vrachtwagen van De Zandbank te laden
en daarna richting Grote Markt te vertrekken. Alexander
Comeyne, Dave Harteel, Ruben Lagatie en Dennis Daen
kwamen de ploeg versterken. De weergoden waren ons
deze keer gunstiger dan vorig jaar zodat we tegen de middag de schaakstand klaar hadden. Met een knalblauwe
hemel boven Veurne kon het 13de Openluchtsimultaan
van start gaan.
Kort na de middag arriveerde onze simultaangever Mher Hovhanisian. Nadat alle deelnemers waren ingeschreven kon Mher beginnen aan zijn opdracht. Net zoals vorig
jaar waagden 35 schaakspelers zich aan de uitdaging. De Veurnse clubschakers die in
het zand beten, waren: Bart Meijfroidt, Albert Van Camp, Dennis Daen, Daan Essers,
Gesquière Philip, Dimitri Willaert, Alexander Comeyne, Vanassche Renaat, Leuridan
Brecht, Bart Quintelier, Dries Vandenbussche en Sebastien Rock. Twee clubspelers
slaagden erin remise te behalen, namelijk Andy Verhegge en onze clubkampioen van
afgelopen seizoen Dave Harteel. Niemand kon Mher verslaan. Niet te verwonderen
want hij heeft 2456 elo en een palmares als Internationaal Meester, is Vlaams en Belgisch kampioen en heeft nog tal van andere tornooien op z’n naam staan.
Door het mooie weer was er veel volk op de markt en zaten alle terrasjes goed vol.
Daardoor kwamen veel mensen even een kijkje nemen en kon het simultaan rekenen
op een talrijk publiek.

Zomeroffensief 2008 - 13de Openlucht Schaaksimultaan “Half oogst”
Doordat we vorig jaar een tekort hadden aan clubmedewerkers, konden we dit jaar rekenen op een wat talrijkere medewerking. Met 9 waren we. Voor het simultaan van de
volgende zomer wil ik ook weer een warme oproep doen om een goede medewerking
te krijgen, zodat we het simultaan vlot kunnen organiseren. Alvast bedankt voor de medewerking en we kijken al volop uit naar het 14de openlucht simultaan op zaterdag 15
augustus 2009. Hieronder kan je het resultaat terugvinden en op de volgende pagina
enkele sfeerbeelden. Ten slotte hebben we ook de kans gehad om onze simultaangever te kunnen interviewen. Meer erover kan je lezen op het einde van dit verslag.

de uitslag
remise

verlies
Larsen Harald

0

Harteel Dave

0,5

Polls Robert

0

Verhegge Andy

0,5

Villarnu Endric

0

Decroos Frans

0

Meijfroidt Bart

0

Essers Daan

0

De Burchgraeve Daniel 0
Duflou André

0

Vancamp Albert

0

Daen Dennis

0

Vanneste John

0

Vandenabele Frans

0

Vercruyse Danny

0

Gesquiére Philip

0

Larsen Sander

0

Willaert Dimitri

0

Comeyne Alexander

0

Muylle Guillaume

0

Geryl Niels

0

Vanassche Renaat

0

Leuridan Brecht

0

Quintelier Bart

0

Rock Sebastien

0

Adam Jean-Marie

0

Bracke Milan

0

De Troyer Wim

0

Desmedt Guido

0

Froyen Tony

0

Gheldof Guillaume

0

Heytens Bert

0

Spanhaere Olivier

0

Vandamme Lander

0

Vandenbussche Dries

0

Totaal: 34/35
35 deelnemers
Met dank aan de Veurnse Schaakkring “Het Witte Paard”

Zomeroffensief 2008 - 13de Openlucht Schaaksimultaan “Half oogst”
enkele sfeerbeelden

Zomeroffensief 2008- 13de Openlucht Schaaksimultaan “Half oogst”
interviewtje
Na afloop van het 13de openlucht schaaksimultaan kon ik Mher enkele
vraagjes stellen over het simultaan. Ik wens je alvast veel plezier met het
onderstaande verslagje.
Hoe kijk je terug op het simultaan?
Als eerste wil ik de organisatie bedanken om deze simultaan zo goed te organiseren. Het was een leuke ervaring
en een goede manier om het schaken te promoten in
Veurne.
Wat heb je ervan verwacht?
Voordat de simultaan begon, had ik niet verwacht dat ik
zo goed zou spelen. Zeker omdat de warmte mijn concentratie beïnvloedde.
Heb je je wat kunnen voorbereiden? En hoe?
Voor een simultaan kun je je niet echt voorbereiden. Ik
heb goed geslapen en s’morgens naar samson en gert
gekeken (lacht).
Heb je al eens eerder een simultaan mogen gegeven? Waar en Wanneer?
Dit was mijn 2de simultaan. Ik heb er al een gespeeld in Lommel een paar jaar
geleden. De naam van de simultaan was “een tegen honderd” met de bedoeling om
de actie “tenten voor Pakistan” te steunen.
Zou je volgend jaar zelf eens willen deelnemen met ons simultaan?
Zelf deelnemen zie ik ook wel zitten, liefst tegen Garry Kasparov.
Alvast bedankt voor dit interviewtje en nog veel succes in je schaakcarrière.
Graag gedaan.

Door Brecht Leuridan

Ruimte - Aarde a
De naam Greg Chamitoff zegt de meeste mensen waarschijnlijk niets. Dit
kan ook niet anders, want deze persoon bevindt zich momenteel niet op
aarde.
Deze Amerikaan bevindt zich namelijk in het Internationaal Ruimte Station
(ISS). Paast astronaut kan Chamitoff nogal een aardig potje schaken, tussen
de sterren in de ruimte kwam hij dan ook op het geniale idee om de eerste
schaakpartij te spelen in de ruimte.
“Een kleine stap voor de mensheid, een grote stap voor de schaakwereld.”
Chamitoff besluit met zijn collega-astronauten-Russen Olge Kononenko en
Sergei Volkov een match te spelen tegen de controlekamer op aarde. Falen
is normaal geen optie voor de controlekamer, maar Chamitoff weet samen
met zijn collegas te winnen van de controlekamer op aarde.
Ruimte - Aarde: 1 - 0!
Ruimte – Aarde

a

ISS

1 d4
d5
2 Pc3
c6
3 Lf4
Pf6
4 Pf3
Pbd7 Tja, dit is natuurlijk het
probleem van 2. ... c6
5 e3
e6
6 Pe5
Da5 Vreemde stijl, maar het moet
kunnen.
7 Ld3
Pxe5
8 Lxe5
La3?! [Diagram] Interessante zet, die
menig speler wat doet opkijken. De loper is
natuurlijk vergiftigd daar zwart een vervelende
schaak kan geven, en de witte pionstelling vervalt
tot een gatenkaas.
9 Dc1
Lb4
10 O-O
b6
11 a4
La6? [Diagram] Een blunder, en dit
wordt direct duidelijk.
12 Pb5! Mooie zet. Een mooie val staat klaar
voor de zwarte dame. Het witte paard beperkt de
zwarte dame haar mogelijkheden. Bovendien
dreigt een vork op c7!
O-O De vork oplossen heeft prioriteit
13 Lxf6 Ondertussen verzwakt wit de zwarte
koningsvleugel.
gxf6
14 c3 Wit zet extra druk op de dame en dreigt b4
indien de zwarte loper beweegt.
cxb5
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Stelling na 8. ... La3?!
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Stelling na 11. ... La6?
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Ruimte - Aarde a
15 Td1 [Diagram] In feite de enige serieuze
mogelijkheid. 15. axb5 Lxb5 16. Txa5 Lxd3 17.
cxb4 bxa5 biedt toren en loper tegen dame. Deze
zet zorgt er namelijk voor dat dit stuk van die toch
wel gevaarlijke loper diagonaal verdwijnt.
Tac8? Gezonder was 15. ... Ld6
16 axb5
Lxc3
17 Txa5
Lxa5 Zwart heeft best nog wat pit,
jammer genoeg is het doek eigenlijk al gevallen.
18 Db1
Lb7
19 b4
f5
20 bxa5
bxa5
21 Tc1
a4
22 Txc8
Lxc8
23 Db4
Ld7
24 Dxa4
Tc8
25 Dxa7
Tc1+
26 Lf1
Lc8
27 b6
Kg7
28 b7
Lxb7
29 Dxb7
Kf6
30 f3
h6 en zwart besluit wijselijk op te
geven.
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1-0
Puzzel
8
7
6
5
4
3

Magnus Carlsen is op weg naar de titel van
2
wereldkampioen. Op de Final Chess Masters 2008
kwam hij tegen Levon Aronian in de volgende 1
stelling. Magnus toverde een brilliante zet uit zijn
hoed die de partij direct beëindigde. Vind jij de zet?
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interview
Philip Gesquière
geboren op 3 januari 1982
Woonplaats: Oostende
1381 elo
Bestuursfunctie: PR-verantwoordelijke

interview

Gesquière
Philip

Onze interviewer Brecht Leuridan heeft ditmaal onze PR-verantwoordelijke en webmaster
kunnen strikken voor een leuk interview. Wil je alles weten over Philip en zijn schaakervaringen. Ik wens je dan alvast veel leesplezier met het volgende verslag!
! Vanwaar uw interesse in de schaaksport?
Waarom vind je het zo’n interessant spel/sport?
De interesse is begonnen door onze journalist
die hier voor me zit, Brecht Leuridan. Tien of elf
jaar was ik toen Brecht me in de vakantie leerde
schaken en ik vond dit eigenlijk wel nog een leuk
spelletje. En op de avondmarkt gaf Aurèle wat
schaaklessen en zo ben ik dan in de club terecht
gerold en z’on vijftien jaar later zit ik nog altijd
in dat clubke in Veurne. De club van het land!!!
En om op je tweede vraag te antwoorden vind ik
het spel leuk om in competitie te spelen.
! Vanwaar put je jou schaakkracht uit?
Ik put vooral mijn schaakkracht uit het lopen,
omdat ik voel dat ik dan nog een stapje hoger
kan schaken. Ik ben trouwens niet alleen. Ook
Franky Nolf, mijn collega webmaster uit Bredene
is begonnen te lopen en voelt zich daardoor ook
beter qua gezondheid en in het schaakspel. Dus
clubleden, hop met die beentjes… Het moeten
niet altijd schaakboeken zijn!
! Hoe kijk je terug op het afgelopen
schaakseizoen en zomeroffensief?
Op het afgelopen seizoen kijk ik blij terug.
Na twee schaakrotjaren waar winnen maar
niet meer lukte, ben ik sinds september 2007
opnieuw beginnen te spelen voor de fun, win
ik, zoveel te beter maar verlies ik, och ja. Het
blijft maar een spelletje hé. En zo ben ik dus
voor de tweede maal kampioen van de B-klasse
geworden.

Vroeger had ik zo meer iets van ik moet hier
winnen. Nu ben ik veel rustiger geworden, en
zou graag nog meer zoals Dennis spelen, zo van
eens iets uitproberen, maar ik speel nog altijd te
verdedigend hé. Man, man miserie!
Ik hou me nu al enkele jaren bezig met het
zomeroffensief in goede banen te leiden en dit
jaar vond ik dat alles goed meezat met het weer
en hadden we zo voldoende volk. We zullen nu
wel met het bestuur moeten bespreken of we
volgend jaar nog zoveel maal naar buiten zullen
gaan want iedere week bijna ergens staan was
wel vermoeiend! Maar voor mij blijft het een
plezier natuurlijk om dit te doen!
! Hoe zie je het komende schaakseizoen?
Het komende schaakseizoen ga ik zoals iedere
jaar positief in, ook al weet ik dat het dit jaar
niet makelijk zal worden voor mij in de A-klasse.
Zoals nu in het voetbal Tubeke het kleine
broertje is van eerste klasse zo ben ik dit in de Aklasse. Mijn wens zou zijn proberen te overleven
in de A, maar lukt het geen probleem, de Bklasse vind ik ook altijd leuk om te spelen.
En als ik graag dit jaar van iemand zou winnen
in de A, is het eigenlijk wel Aurèle, Dave mag
dit jaar gerust winnen na zijn pandoering tegen
mij een paar jaar geleden in de A-klasse, voor
mij nog altijd de mooiste overwinning. En tot slot
zou ik graag tegen Meneer le president, remise
spelen! Deal voorzitter!! hihi

interview
! Je spendeert veel tijd door met het opmaken
en aanpassen van de website van onze club.
Maar kan je je tijdens de week met het schaken
zelf bezig houden?
Goch! ik moet toegeven dat ik bij vroeger
veel verminderd ben met het bezighouden
van de club. Vroeger maakte ik Schaakinfo
zelf, nu hou ik me voornamelijk nog bezig
met het Zomeroffensief met o.a. het
openluchtschaaksimultaan en de website.

! Je neemt niet alleen deel aan de tornooien
binnen en buiten de schaakclub maar ook aan
loopwedstrijden. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, voor mij is op dit moment prestaties ivm.
lopen belangrijker dan schaken. Ik train daar
dus wel constant op in de week. En ik kan dit
eigenlijk ook veel beter dan schaken. Ik ben
opnieuw beginnen te lopen vanaf april 2007
en ik kom daar ook sterker uit. En ivm. die
loopwedstrijden loop ik in piekmomenten dat ik
wil top zijn.

Ik put vooral mijn schaakkracht uit het lopen, omdat ik voel dat ik dan nog een stapje hoger kan
schaken. Dus clubleden, hop met die beentjes… Het moeten niet altijd schaakboeken zijn!
In de week hou ik me totaal niet bezig met
schaken, ik heb respect voor de mensen die
daar constant mee bezig zijn, maar voor mij
is schaken eigenlijk enkel de vrijdag komen
spelen, mijn maten van Veurne zien, poolen,
bowlen en een beetje schaken!
Alhoewel dat ik soms eens een partij zou spelen
op het internet. Laatstleden speelde ik nog een
mooi wedstrijdje tegen Bas en won ik op de
valreep. Jammer genoeg een talentje die nu zal
schaken in Gent.
! De website van onze club wordt binnenkort
vernieuwd. Hoe zal die eruit zien. Hoe zal het
te werk gaan?
Kijken zou ik zeggen! Het zal er veel mooier
uitzien dan dat lelijk geel en blauw nu. Voor
mij is naast de inhoud ook de vormgeving
belangrijk. Maar ook daarin zal ik niet meer
alleen de website onderhouden, dat is een
verbetering want zo kunnen we specifieker
nieuws brengen over verschillende toernooien.
Ik heb samen met Dieter nog wat werk aan
de website maar kijken dus vanaf midden
september!

Ik was dan ook fier op de 5km op de
Guldensporenmarathon te Brugge waar ik
derdes eindigde op toch wel 250 lopers. Dat was
één van de mooiste dagen in 2008, veel volk
langs de kant in het centrum die je aanmoedigt.
En dan fier staan te pronken met mijn glazen
schaal op de Burg in Brugge. Hij staat hier mooi
in het zicht op mijn salontafeltje! Dat zal ik niet
vlug vergeten.
Maar in het sportcentrum op de fysieke testen
in Sijsele heeft men mij gezegd dat ik nog
groeimarge heb en dat is leuk. Ik moet nu
vooral trainen op kracht en ik ga na lang zoeken
ook in een loopclub gaan te Brugge waarvan ik
hoop dat ik dus binnen driejaar mijn topniveau
daar haal!!! Maar helaas de olympische spelen
zitten erniet in! hihi
! Bedankt voor dit interview en nog veel
succes met je werk aan de website en in het
schaken.
Tot slot wil ik ook nog Bart bedanken voor
het zware werk tijdens het Zomeroffensief en
als er iets is dat ik altijd op hem kan rekenen,
waar zullen we nog een z’on goeie voorzitter
vinden…!

Door Brecht Leuridan
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Sommigen hebben er misschien al over gehoord, sommigen weten er al alles
over en de meesten van jullie weten er wellicht niets over: de musical “Chess”.
Voor de onwetende schakers volgt hier een beetje uitleg.
“Chess” is een musical uit 1984, maar
toert nog steeds door heel de wereld,
zo was in 2007 de show te zien in LA
en wat recenter, op 12 en 13 mei 2008
in Londen. Het oeuvre gaat over 2
schaakgrootmeesters die in een WK
schaken bezig zijn en (uiteraard) een
vrouw die verliefd is op beide. Nota
voor de echte diehard schakers: de 2
meesters uit het verhaal zijn gebaseerd
op Bobby Fischer en Viktor Kortsjnoj. En
de auteur van het werk -de met meerdere
English Academy Awards, Golden Globe
Awards, Tony Awards en Grammy Awards
bekroonde sir Tim Rice- kwam op het
idee na de welbekende WK-match tussen
Spassky en Fischer.
Net als musicals als Evita, Jesus Christ Superstar, Cats, etc. produceerde Chess
ook enkele grote hits gemaakt door Benny Anderson en Björn Ulvaeus van ABBA.
Opvallend: in de ganse musical is bijna geen enkele schaakzet te zien.
Als je Chess nog wilt bewonderen, zul je wel naar New York moeten overvliegen.
Chess In Concert is een soort remake van het origineel dat wordt gedraaid in de
PBS stations in 2009. Dus: waar wacht je op?

Door Niels Geryl
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De Column van Vanassche!
Binnenkort verschijnt zijn tweede
boek maar voordat het zover is kan
je hieronder Renaat zijn vertrouwde column terugvinden!

die chocoladecakes met suiker op gemaakt
heeft. Ze zijn heel lekker en kosten slechts
een halve euro, evenals de koffie. Vorig jaar
waren er 82 spelers, nu worden er 62 verwacht. 1 grootmeester komt niet af. We waDONDERDAG 8 mei 2008
ren eerst afgesproken aan de Kerk van Mesen
Ik kreeg post. Een mens komt dat soms eens om 9u. Andre en Marie-Thérèse arriveerden
tegen. Ik keek ernaar, het was een brief met om kwart na negen. Fransen dus…. Het was
inhoud. Een brief uit Frankrijk dan nog. ‘Mon- weer dezelfde scheidsrechter als vorig jaar,
sieur Renaat Van Assche’, mijn familienaam met hetzelfde rode kostuum aan.
dient wel aaneen geschreven te worden, maar Het moment waarop we de parking oprijden,
ja… ‘Belgique’. Het was van Cerle Andrésien herkien ik het direct. Op de parking lagen
des jeux d’esprit. t’Was om te vragen of je twee takkenvan een boom, lekker slordig. Bij
veux participer au nouveau tournoi du CAJE het binnen komen lagen reclaampjes voor an(jan ceulemans?) qui aura lieu le jeudi 8 mai dere tornooien in Frankrijk op een tafel, dat
2008 de 10h à 19h. Het is een tournoi semi deed me denken aan de tijd dat ik atletiek
rapide de neuf ronde de deux fois 15 minutes. deed, dat lag ook altijd in de kleedkamers.
14 euro startgeld de dag zelf en 12 euro voor- André verzamelde ze allemaal. De speechen
inschrijving, wat gebeurd was via André Du- beginnen. De voorzitter, sponsor en scheidsflou. Wat erbij geschreven was in inkt: serait rechter speechen om beurten, applaus volgt.
In de speech van de voorzitter, op het podium
heureux de vous revoir. Wat een eer!
Het tornooi begint normaal gezien om tien uur spreekt hij over ‘cet endroit sympathique’. ‘Un
maar de start is om zeventien na tien, er gel- Petit mot’ noemen ze dat, ze kunnen er verden blijkbaar Franse wetten. Het is heel mooi domd goed weg mee! Er zijn uiteindelijk 61
weer. Het is dezelfde madame als vorig jaar spelers met een gemiddelde elo van 1600.

Column

De Column van Vanassche!
Hoe lager het nummer van tafel, hoe sterker staan gelijk in kwaliteit, stelling is me moeide tegenstander. Ik begin hoog, aan tafel lijk te beoordelen. Ik ben de enige buitennegen, met wit tegen Baude Christian, een lander, naast mijn naam staat in koeien van
man van in de veertig met een bril en netjes letters VEURNE. Een dagje congé pakken,
uitgedost in hemd.
je moet het er maar
Ik verlies, nul op Een grijze man met een brilletje, grijze sokken, voor over hebben é.
een. Ik start met sportschoenen van Adidas, een blauwe kniebroek Op de bel aan de ineen kunstmatig toe- en een rugzakje loopt ietwat gebogen rond. Ik gang staat geschreven
gekende elo rapide schat hem 45. Hij lijkt zo ontsnapt te zijn uit de ‘sonnette’, tja… lijkt
zoo van Transylvanië.
van 1499; hij heeft
me heel logisch. Alsof
1960.
Ik verlies
er in België bij elke bel
dus, maar speelde een mooi spel, hij was ‘bel’ zou staan. Christian Baude komt me
gewoon beter. Ik gaf een pion weg op b2 fijntjes opmerken dat door mij het tornooi
en de miserie begon. Ondertussen verliest ‘tournoi international’ wordt.
Marie-Thérèse en wint André. Ik drink een De vierde partij is tegen Marie-Therese Dewater en twee koffies, André een kronen- naes, de moeder van André. Ik mag met
bourg.
zwart en win zonder veel problemen. Het
De tweede partij is tegen Daniel Pinel, staat 2-2. Tegen Daniel Pinel had ik gewonelo1180. Een speler waar ik vorig jaar ook nen op tijd, nu anders: ik zette haar mat na
tegen speelde. Ik win op bord 25 en be- in de partij een vork met paard op koning,
gon met zwart, hij is wel sterk verbeterd en toren en dame te kunnen lukken. Ze heeft
speelde heel aanvallend, gelukkig was mijn 1070 elo.
defensie solide. Het staat 1-1. Er zijn in to- Nu is het middagpauze, ik sta voorlopig 34ste
taal 29 borden. Door een loper aan te raken, op 61. We eten in de auto van André, luismoest hij spelen en dat kostte hem de partij. terend naar muziek en pratend over vooral
Het was een klein jongetje met een brilletje. het tornooi. Ik drink er mijn eerste alcohol:
Een grijze man met een brilletje, grijze sok- een pintje, Marie-Thérèse blijkt 83 te zijn!!
Ik zie een bord hangen met erop:
‘En hommage à André Mestdag qui fut toute sa vie dévoué au Cerle Saint-Jean.
ken, sportschoenen van Adidas, een blauwe
kniebroek en een rugzakje loopt ietwat gebogen rond. Ik schat hem 45. Hij lijkt zo
ontsnapt te zijn uit de zoo van Transylvanië.
De derde partij is tegen Vinckier Delphine,
een ongelooflijke knappe stoot van me daar
een jong wijfjesexemplaar. Ik speel op bord
17 met wit, ik verlies kansloos. Dat brunetje
heeft een goed parfum en een elorapide van
1700. Het staat 1-2. Andre speelt op tafel
twee, ze hebben elk nog zeven minuten en

Plots zegt ze: c’est la femme du president,
c’est elle qui fait les comptes. Ik zie een
bord hangen met erop: ‘En hommage à André Mestdag qui fut toute sa vie dévoué au
Cerle Saint-Jean.
Match vijf gaat door op bord 17 met wit tegen Havez Matthieu, elo 1680, maar komt
van 1900. Hij geeft achteraf uitleg over mijn
opening. Hij heeft zwart haar, een brilletje,
een zwart adidas t-shirt. Ondertussen zit
Baude op bord 1 en André op bord 6. Het
is dus 2-3.

Column

De Column van Vanassche!
De zesde partij is op bord 23 met zwart tegen Valentin Coujet (is geen groentje) met
1300 elo, ik verlies tegen dat blond jongetje.
2-4
De zevende partij is tegen Felix Gouy met
wit op bord 25. Hij heeft een zware bril, een
blauw hemd, bruin haar. Ondertussen wint
Marie-Thérèse tegen een zwart meisje, dat
weent. Ik sla zijn dame met mijn loper. 3-4.
Hij heeft 1230 elo.
De achtste partij is tegen Louis Brulin met
zwart, hij heeft een elo rapide van 1390 en
dit op bord 21. Het is een klein jongetje. Ik
zet hem mat met een toren en mijn koning.
4-4; reeds beter dan vorig jaar, toen haalde

ik slechts 3,5, dus mijn dagje is reeds geslaagd.
De negende en laatste partij geschiedt op
bord 15 met wit tegen ludovic Camblor met
een elo rapide van 1910. Ik geeft mezelf
geen schijn van kans, maar ben trots dat ik
op de laatste partij op dit bord speel, dat
geeft aan dat ik een goed tornooi speelde.
Ik verlies maar sta wel zes minuten voor in
tijd. Hij promoveerde. Het was een man
met een bril van ongeveer veertig jaar en
een geel hemd.
Met de citroën ZX rijden we richting mijn
auto in Mesen.

Door Renaat Vanassche

WILT U OOK EENS KOMEN SCHAKEN!!
Iedere vrijdagavond vanaf 20u30
in de Sint-Janstudio te Veurne!
Houtmarkt 8, 8630 Veurne
     
    

nieuwe webadres: www.hetwittepaard.be
mail: hetwittepaard_322@hotmail.com
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