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CAÏSSA – JAARGANG 53 – Nr. 11 – 06 – 08 – 2018
Tweewekelijks cluborgaan van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez.
Telefoon : 09/225.42.57 - Internet :
http://home.scarlet.be/~ping6819/index.htm
http://www.KGSRL.be
e-mail : KGSRL@skynet.be
Bankrekening: BE48 7374 2629 4027 KREDBEBB
Schaakhuis Caïssa is geopend op volgende dagen :
- vrijdagavond (clubavond) van 19.30 tot 03.00 uur
- zaterdagnamiddag (clubnamiddag) van 13.30 tot 21.00 uur

BESTUURSNIEUWS
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 09 SEPTEMBER 2017

Aanwezig:
Bestuur: Stefaan De Visser, Eric Speybroeck, Sofie Roels , Philipe Goethals, Emilien Petit, Etienne Van Leeuwen, Marc
Van Son, Wim Versporten, Dirk Gregoir, Werner Cornelis, Yves Regniers
Leden: Elena Van Hoecke, Yvonne Klijsen, Hilde Bertens, Alain Mauquoy, Albert, Gwijde en Ayla Vincent, Johan
Goormachtigh, Koen Deloof, Gertjan Verhaeren, Rene De Bruycker, Stefaan Phlips, Gaetan Meignen, Yves Van de
Kelder, Rudi Bunkens, Gerard De Caluwe, Marianne Peters, Jonas Rawoens

Verontschuldigd: Harry Cattoir, Rudy Van de Wynkele , Paul Mauquoy, Arthur Hugaert, Marc De Graef

Verslaggever: Etienne Van Leeuwen

1) Openen van de vergadering en opnemen van de aanwezigen en verontschuldigde leden
De Voorzitter opent de vergadering om 13u40 en verwelkomt de aanwezigen. Hij betreurt dat zo weinig leden de
moeite doen om de algemene vergadering bij te wonen, toch een belangrijke vergadering voor de club.

2) Goedkeuring notulen algemene vergadering van 23 september 2016
De notulen van vorige algemene ledenvergadering dd 23 september 2016 zoals gepubliceerd in het clubblad, worden
goedgekeurd.
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3) Moreel verslag van de voorzitter
Koninklijke Gentse Schaakring is de grootste schaakclub van België. We staan steeds, afhankelijk van het jaar dat we
bekijken, als grootste of tweede grootste club genoteerd bij de KBSB. Dat er grotere clubs waren of zijn is enkel te wijten
omdat men in sommige gemeenten subsidies volgens het aantal leden toekent. Houd men daar geen rekening mee dan
zijn we sinds jaren de grootste club. We hebben lang met de grens van 170 leden geflirt. Vorig jaar hebben we deze
grens doorbroken en dit jaar eindigen we op ongeveer 165 leden.
Het clubkampioenschap kon rekenen op 60 deelnemers of meer. Verdeeld over voldoende reeksen zodat gelijkwaardige
spelers tegen elkaar kunnen spelen. Dit aantal spelers komt overeen met het aantal deelnemers van belangrijke
Belgische toernooien georganiseerd door andere clubs in België.
Bij de interclub was het iets minder dan in 2016. Maar na een kampioenen-jaar is het moeilijk dit te overtreffen. Toch
slagen we er in 15 ploegen op te stellen. En dit zonder zware problemen.
De jeugdwerking draait rond. De opleiding die we geven in onze club is uniek in België. 60-70 kinderen krijgen opleiding
op zondag. En dit verdeelt in de 6 niveaus gekend in de stappen methode.
Sinds september 2016 kunnen we gebruik maken van het vernieuwde lokaal. Extra comfort, betere schaak modaliteiten.
Kortom een geschenk dat we kunnen koesteren en uniek is niet alleen in België maar waarschijnlijk in heel Europa.
Dus goed nieuws op alle vlakken. Hoera! Hoera! Hoera! Driewerf Hoera! Echter is dit wel met enige kanttekening.

Het aantal leden is de laatste jaar kunstmatig verhoogd door het aansluiten van een aantal grootmeesters op initiatief
van Thinkers Publishing. Zonder enige afbreuk te doen aan de inspanning die zij voor de club doen en we zijn hen
daarvoor ook dankbaarheid, als club, dat we van die spelers gebruik kunnen maken. We moeten echter vaststellen dat
zij de cijfers vertekenen. Zonder die spelers zou er ten opzichte van 5 jaar geleden er een daling zijn van meer dan 20
spelers. Deze daling is vooral te wijten aan uitloop zonder dat er een gelijkaardig aantal nieuwe leden aansluit. En dit in
een tijd dat schaken, vooral bij de jeugd, attractief is. Schaken is niet meer de denksport die in een achterkamer
beoefend wordt door de pijp rokende notaris en de dokter die zijn whisky drink tijdens zijn partij. Scholen geven massaal
initiatie lessen. Schaken op internet is populair ook bij jan modaal. Dat zowel deze jeugd als de volwassenen de weg
niet vinden naar deze club is een manco en risico voor de club. Leden werving is een taak van het bestuur. Maar door
de beperkte capaciteit is er geen actieve ledenwerving. Ook worden nieuwe leden die dan wel komen niet correct
opgevangen in deze club. Er zijn meerdere gevallen van mensen die een bezoek brengen aan onze club, zelfs hun
lidgeld betalen, maar dan plots na één of twee keer niet meer komen opdagen.
Ja, daar is een belangrijke rol weggelegd voor het bestuur. Om initiatieven te nemen, om actief te werven. Maar als
bestuur kunnen we dit niet alleen. We kijken ook naar de leden om zich aan te melden en mee te werken in dit deel van
de werking van de club. Ledenwerving én het houden van leden is iets dat iets wat iedereen aanbelangd. Iets waar
iedereen aan kan meehelpen. De bereidheid van de oudere leden om een nieuw lid onder de vleugels te nemen is
belangrijk. Leden moeten niet gaan zoeken in hun familie en vriendenkring. Maar als die er is moet die uiteraard de weg
naar de abrahamstraat getoond worden. Wat wel in de mogelijkheden ligt van de leden is nieuwe leden opvangen en
hun de eerste weken maanden begeleiden. Er zijn nieuwe leden van elk niveau. En ja het bestuur kan telkens op zoek
gaan naar een Peter. Als je dit wilt doen geef zelf je naam op. Geef aan dat je bereid bent dit af en toe eens te doen. Dit
maakt de taak van de verantwoordelijke ledenwerving lichter en de opvang van nieuwe leden beter. Zodat ze willen
blijven.
De jeugdwerking heeft zeen zeer goede omkadering zolang het de lessencyclus betreft. Maar opleiding van jeugd is
veel meer dan de lessen. Meedoen aan toernooien en zelfs activiteiten in de rand van het schaakgebeuren moeten er
voor zogen dan de nieuwe generatie clubschakers zich zal aandienen binnen enkele jaren. Maar daar zijn middelen
voor nodig. Die middelen zijn niet zo zeer financieel. Maar medewerkers die bereid zijn jongeren te omkaderen, te
begeleidden op toernooien en ze langzaam de weg naar het clubleven te tonen. De huidige ploeg doet fantastisch en
veel werk. Maar mist de medewerkers om dit werk af te ronden. Ook hier moeten we kijken naar de leden. Sommige
hiervan zijn opgeleid door onze jeugdwerking. Misschien moeten ze nu wel eens overwegen om iets terug te doen.
Het lokaal is vernieuwend en ook na de opening is nog veel werk verricht. Zowel verbeteringen als het noodzakelijke
onderhoud. Maar ik kan enkel vaststellen dat een kleien beperkte groep leden steeds bereid is om mee te helpen. Een
veel groter groep vormt een stille meerderheid die aan de zijlijn staat. Dit lokaal is wel niet direct van de KGSRL maar is
wel onze thuisbasis. In de vacatie periode zijn een aantal lokalen opnieuw geschilderd en is een grote kuis gehouden.
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Het schilderen ging nog net met de medewerkers. Voor de kuis hebben we betaalde mensen moeten inschakelen. En
draai of keer het hoe je het wil dat geeld gaat direct af van het budget dat kan gespendeerd worden aan het schaken.
Ik weet dat de reactie van sommige nu is dat ik als voorzitter het beleid naar mij toe getrokken heb door het aanvaarden
van deze functie. En ik het maar moet oplossen en de taken uitvoeren. En deels is dat waar. Maar paradoxaal genoeg
ben ik niet degene die zal lijden onder een mogelijke teloorgang van de Koninklijke Gentse schaakkring of de vzw
Caïssa mocht die er komen. En het kan snel gaan. Kijk maar naar de ander club die gebruik maakt van dit lokaal. Ik
besef dat de volgende uitspraak hard en cru is: Ik kan leven zonder het schaken. Ik kan leven zonder deze club en de
vzw Caïssa. Jullie niet!
Degen die getroffen worden als vzw Caissa zijn verplichtingen niet kan vervullen, degene die het meest zal lijden onder
de teloorgang van de KGSRL zijn jullie de schakende leden. En dat is zowel van toepassing op de C&D-speler, de club
speler als de topspelers uit 1ste ,2de en 3de afdeling.
Minder leden doordat ledenwerving geen prioriteit krijgt. Een vernieuwd lokaal dat zeer snel terug aftakelt doordat er
geen respect is voor het lokaal vanuit leden. Geen of slecht werkend schaakmateriaal door het niet terugzetten van de
stukken na een partij. Dit alles zal ten nadele zijn van de schakende leden. Schakers van alle niveaus. Niet ten nadele
van mezelf. Ik kan niet schaken en ik heb geen tijd om te schaken. Jullie zijn het slachtoffer.
Ik besef ten volle dat we in een drukke tijd leven. De tijd dat men maar lid was van één sportvereniging en dat men al
zijn beschikbare vrij tijd in dienst stelde van die ene verenging is gedaan. Ik zit ook in andere clubs, ik heb ook kinderen
die van hot naar her moeten gebracht worden. Ik krijg thuis ook een takenlijstje dat ik moet afwerken. Ik wil s ’avonds of
in het weekeinde ook eens graag ook eens gewoon thuis zitten en eens geen mails van de club beantwoorden. Ik
begrijp dus dat we van de leden geen inzet kunnen verwachten zoals vroeger maar ergens een minimale betrokkenheid
is wel nodig om te overleven. Te behouden en als het kan om te groeien.
Het strikte minimum is het respect voor het werk van anderen. En daar wil ik geen concessie in doen. Voor mij is dat te
nemen of te laten. Ik zal daar blijven op reageren. Ondanks de negatieve reacties die ik daarvoor soms krijg als ik
hierover een opmerking maak. Respect voor het schaakmateriaal is daar één van. Terugzetten van de stukken en
uitzetten van de digitale klok is een must na een partij. Iedereen vergeet weleens iets maar bij sommige is de gewoonte
om dit niet te doen. Ik kan daar het voorbeeld aanhalen dat is gebeurd jaren geleden in de oud blitzruimte. Twee
begenadigde schakers waren aan het spelen op het eerste bord in de rij. Na enige blits gingen ze aan de bar iets
bestellen. Ze speelden daarna verder. Maar gingen uiteraard niet aan het eerste bord zitten dat nog stond zoals ze het
achtergelaten hadden na de laatste partij. Nee ze namen het tweede bord. Zo ging het enkele uren verder tot ze een 5tal borden hadden bespeeld en achtergelaten. Dit is een extreem geval maar het is gebeurd. Het terug zetten van de
stukken en uitzetten van de klok is niet enkel voor de volgende speler. Het heeft ook een praktische reden. Het opkuisen
van het lokaal kan op die manier sneller en dus goedkoper gebeuren. Er is een overzicht van het aanwezige materiaal
en maco’s vallen sneller op. Het is een preventieve maatregel tegen diefstal. Het bespaart op baterijen. Geld dat op een
andere manier kan gebruikt worden. We hebben meer dan 60 klokken. Dat is 120-150 baterijen die vervangen moeten
worden. En mocht zelf dat niet voldoende zijn: Het is eigenlijk een vorm van elementaire beleeftijd.
Algemeen over het lokaal. Doe niet wat je thuis ook niet zou doen. Ik weet dat de reactie van sommige zal zijn: dat doe
ik thuis wel. Maar dat laat ik voor die persoon zijn rekening hoe hij thuis leeft. Maar hier niet! Zet een stoel terug als je
hem gebruikt hebt. Leun niet met je voeten tegen de muur. Laat een WC achter zoals je hem zelf zou willen vinden.
Doe de voordeur toe in de winter. Ook als jij hem zelf niet open hebt gedaan. Gebruik een vuilbak. Breng uw glazen
terug naar de bar. Leen, gebruik materiaal maar breng het terug. Overdrijf ik als ik deze zaken van de leden verwacht?
Veel van die zaken vermijden extra kosten. Opnieuw geld dat geïnvesteerd kan worden in het schaken. Direct of
indirect. Het lokaal is niet van mij. Het is niet van het bestuur. Het is van iedereen die lid is van deze club. Dus als ik
vraag om het te behandelen zoals uw eigen huis zit ik niet ver naast de waarheid.
Ik weet dat voorgaande boodschap hard klinkt en mogelijk negatief over komt. Dit is echter niet de bedoeling. Het is een
vraag naar hulp van de leden. Een signaal dat we anders moeten omgaan met onze club.
Ik wil niet eindigen met een negatieve boodschap. Want we kijken vooruit naar een nieuws schaaksseizoen. Met
veelbelovende activiteiten. Vrijdagavond club dag met de diverse toernooien. Zaterdag clubkampioenschap. Zondag
interclub met opnieuw 14 ploegen. Daarboven de diverse toernooien. Krokus, C&D, Open toernooi, het VSF
kampioenschap en de liga kampioenschappen in ons lokaal. Meer dan voldoende om de schaakhonger te stillen. Ik kijk
vooruit naar het komende seizoen en hoop dat wat ik hier gezegd heb een elan kan zijn naar een nieuw clubleven. Met
iets meer inzet voor het gemeenschappelijk doel.
Ik dank u voor uw aandacht.
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4) Overzicht Toernooileiding Seizoen 2016-2017
(Marc Van Son in naam van de toernooicommissie)

Tijd voor de “opsomming” van de toernooien die in onze club plaatsvonden het voorbije seizoen. Vorig jaar verwees ik
naar de soms moeilijke speelomstandigheden tijdens de renovatiewerkzaamheden in ons lokaal, sinds september 2016
is het duidelijk dat alle toernooien in “perfecte” omstandigheden konden plaatsvinden, in ons supermooi lokaal/bar.
Kanttekening: vaak organiseerden wij toernooien voor slechts een 10/15 deelnemers of minder, een aantal dat wij dit
jaar zeker willen verhogen, want dit is op alle vlakken nodig.
In dit nieuwe schaakjaar starten we volgende week met het Blitzcriterium, over 2 weken al met de Nationale Interclubs,
vanaf oktober met de Oost-Vlaamse Interclubs. Wij zullen opnieuw de Ligakampioenschappen organiseren, met ook
een “beperkte” editie van het Alternatief toernooi, zonder de organisatie van de VSF Kampioenschappen in mei volgend
jaar te vergeten.
Wat de prijswinnaars van de interne toernooien van vorig jaar betreft, volgt de prijsuitreiking hierna, nog vóór het
toernooitje en/of de workshops.
Samen met het clubkampioenschap startten in oktober 2016 traditioneel het blitztoernooi (31 spelers deden minstens 1x
mee) en het alternatief toernooi. In het Alternatief werd Antoon Gabriels eindwinnaar (16 deelnemers).
Het clubkampioenschap 2016-2017 (een kleine 60 deelnemers) werd betwist in 6 reeksen. Met 6 deelnemers bij de Elite
en de A, en 11 of 12 in de andere reeksen. Of toch bij de start, want in enkele reeksen werden er veel, soms te
vermijden forfaits gegeven, om diverse redenen. Eén gouden regel: bezint eer ge begint…
Voor het CK 2017-2018 worden de inschrijvingen over 3 weken, op 30 september, afgesloten, met start van de
competitie op 14 oktober. Natuurlijk vindt u alle info en paringen binnenkort op onze website / in het clubblad. Vergeet
ook niet dat iedereen die zich voor het CK inschrijft, in orde moet zijn met zijn lidgeld…
Spelers die graag onze provincie verkennen, konden op vrijdagen van oktober tot april deelnemen aan de OostVlaamse Interclubs, in de hoogste reeks gewonnen door Wetteren, met KGSRL 1 als 4de. In de 2de reeks stelden we 2
ploegen op, dit alles onder algemene coördinatie van E1000, en die ploegen werden 3 de en 8ste.
Merk op dat de KGSRL voor het eerst sinds lang als kampioen mocht deelnemen aan de Europese Clubcup (met
ploegen van 6 spelers), waarbij we iets meer dan de helft van de punten behaalden, en 37ste op 62 werden. Aan
“Gentse” kant speelden Johan Goormachtigh en Daniël Vanheirzeele mee.
De overleden spelers worden in onze club niet vergeten, met de jaarlijkse (12 de) editie van het Memorialtoernooi,
gewonnen door Johnny Schalkx. Minpunt: slechts 13 deelnemers. Ook dit jaar staat dit speciale herdenkingstoernooi op
de kalender op 3 november.
In de eindejaarsperiode werd er opnieuw de driedaagse Lord of the Blitz gespeeld, met 3 verschillende winnaars:
Johnny Schalkx, Joris Deberdt en Geert Vander Stricht. De eindwinnaar van de combiné werd Johnny Schalkx.
Het C- en D-toernooi rond Pasen werd betwist met 53 deelnemers, met winst voor oudere beloften Willem Van Sluys en
Freddy Van Hee (6/7) in de C-reeks, vóór onder meer Johan Van Den Broeck, Elena Van Hoecke en Rudi Bunkens. De
D-reeks werd mooi gewonnen door Lieven Peelman (5/7), voor onze voorzitter! en Hannes De Geest met 4/7.
Van 25 tot 28 mei werd in ons lokaal het VSF-kampioenschap georganiseerd met overtuigende winst in de Gesloten
reeks voor Tom Piceu. Onze eigen deelnemer Peter Adriaens scoorde mooi 50% in dit sterke gezelschap. In de Open
reeks (51 deelnemers) ging de hoofdprijs naar Hanne Goossens, voor een verrassende Rudy Van de Wynkele en Tim
Peeters. In 2018 zijn wij opnieuw organisatoren van dienst, voor het 3 de jaar op rij (en ook de “laatste” keer).
Het KGSRL Colle-toernooi nam in mei-juni zijn vertrouwde plaats op de kalender in, met opnieuw winst voor Johan
Goormachtigh. Met ook hier helaas iets minder deelnemers en ronden dan vorige jaren, 30 spelers en 8 ronden.
Dezelfde Johan won trouwens ook het 1ste Vlaams Kampioenschap voor 50+.
In het bedrijventoernooi in juni werd Geert Vander Stricht dan weer mooi 2 de gedeeld.
De vriendenmatch tegen Tilburg verliep, na winst en gelijkspel in de vorige ontmoetingen, ditmaal minder succesvol voor
ons, met een waterloo op de lagere borden en als eindresultaat 8-15.
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Voor het 40ste Open Toernooi, het Eastman toernooi dus, mochten we 237 spelers in het hoofdtoernooi verwelkomen.
De ploegenprijs ging dit jaar opnieuw naar onze club, met verder toernooiwinst voor GM Boris Chatalbashev, vóór onze
eigen GM Bart Michiels en de GM’s Dgebuadze en Kovalev. Daarnaast kende het neventoernooi voor 55-plussers (met
54 deelnemers), gewonnen door Richard Mc Michael en Herman Van de Wynkele, een enorme boost.
Deze speciale editie werd ook gekenmerkt door heel veel prijzen in het teken van het getal 40, wat enig rekenwerk
vergde voor het iets hernieuwde team van de wedstrijdleiding…
Het zomertoernooi in onze club, het Stroppentoernooi, kende een redelijke opkomst, met ook hier Johan Goormachtigh
als winnaar in reeks 1.
Voor de traditionele zomertoernooien vermeld ik nog graag de knappe 1ste gedeelde plaats van Geert Vander Stricht in
het Open van Geraardsbergen.
Tot slot hopen wij op – zoals al gezegd - meer deelnemers aan onze diverse activiteiten, een spannend
Clubkampioenschap, mooie resultaten in de Interclubs, veel deelnemers aan de Ligakampioenschappen, trouwe
kandidaten voor de “Zaterdagen” en de andere toernooien. Merk op dat u op dinsdag in ons lokaal kunt schaken, met
als gastheer de Jean Jaurès, en op woensdagnamiddag, met gastheer EP. En volgend jaar staan er allicht weer wat
toffe buitenlandse ontmoetingen op het programma, naast een mogelijk 12 of 24 uren-blitz en enkele “nieuwe”
toernooien. We denken hier onder meer aan de Rapid driedaagse op de laatste zaterdagen van het jaar, aan een nieuw
toernooi als vervanger van het Alternatief (mogelijk een soort Gents Rapid), aan enkele simultaans door topspelers, dit
alles om jullie schaakpeil optimaal te houden en de kas van onze gastheer Caïssa te spijzen.
Schaken en tegelijk ons prachtig lokaal vooruithelpen, dat lijkt me in alle geval een mooi vooruitzicht.
Hartelijk dank tot slot aan de vaste collega’s van de TC, de 4 musketiers, en aan de trouwe helpers en meer, zoals
Etienne, Gert-Jan, Gwijde en Ayla, Yves en Werner en anderen voor het inrichten van zalen en klaarstomen van
materiaal, wat bij de vele toernooien onze taak meer dan verlicht. Veel succes en schaakplezier aan iedereen in dit
nieuwe seizoen. Pro rege semper.

Interclub 2016-17

Het vorig interclubseizoen was een bewogen seizoen met verschillende ploegen die onverwacht en lang in
degradatiegevaar waren in de afdelingen 3 en 4. Uiteindelijk kon enkel KGSRL 8 het niet redden maar ze hadden dan
ook een zeer sterke reeks getroffen in afdeling 4.
KGSRL 1 kon dit jaar net het podium niet halen maar met een vierde plaats blijft KGSRL een der betere teams in België
en de enige Vlaamse ploeg die nog kan wedijveren met de ploegen uit het oosten en zuiden van het land.
KGSRL 2 kende een moeilijke start maar kon in de tweede seizoenhelft terug op zijn volle waarde spelen en scoren.
In afdeling 3 had KGSRL 3 het zoals verwacht moeilijk, maar met wat hulp kon het zich op het einde toch nog
comfortabel redden. Eigenaardig fenomeen met KGSRL 4 en 5, ze speelden met dezelfde ploeg in dezelfde reeks als
het seizoen er voor, toen speelde KGSRL 4 achteraan en KGSRL 5 vooraan, nu was het omgekeerd.
In afdeling 4 was er voor onze drie ploegen niet veel overschot maar KGSRL 6 en 7 konden in de voorlaatste ronde het
behoud verzekeren.
In afdeling 5 was de ruime middenmoot het hoogst haalbare voor onze ploegen. De ploeg Deleu-Baekelandt en de
jeugdploeg van Eric Speybroeck scoorden het best met 14 matchpunten en respectievelijk een vierde en vijfde plaats.
We hadden een jeugdspeler als individuele topscorer, Elias De Reese behaalde 9,5 op 10 !!, er is dus nog toekomst! Hij
werd gevolgd door Johan De Saegher met 8 op 11 en Yves Regniers en Karen Deleu met 7,5 op 11 en Yves Baeten
met 7 op 11.
Volgend seizoen starten we terug met 15 ploegen.
.
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5) Verslag Jeugdleiding 2016-17
Inleiding
Het aantal aangesloten jeugdleden bleef ook in het voorbije jaar tussen 30 à 35 schommelen.
De schaakactiviteiten waaraan onze jongeren deelnemen zijn legio:
clubkampioenschap, allerhande jeugdtoernooien(12 dit jaar),schoolschaakkampioenschappen, nationale
kampioenschappen, internationale kampioenschappen e. a.
Gewoontegetrouw blikken we in dit verslag terug op de voornaamste van deze schaakaktiviteiten en belichten we de
prestaties van onze jongeren.

Clubkampioenschap 2016-2017
11 jongeren namen deel aan het clubkampioenschap.
De beste prestaties noteerden we in de C-en D-reeks:
-Hannes De Fré werd 3de in de C-reeks;
-Elias De Reese werd vice-kampioen in de D-reeks.

Het 35ste Krokustoernooi (WE 04/05 maart 2017)
In totaal namen 81 jongeren deel, waarvan 5 jongeren van de Utrechtse Schaakclub Leidsche Rijn.
De KGSRL-jeugd trad aan met 24 jongeren.
De uitslagen:
-Junioren:
1ste Arno Sterck(Humbeek) met 5,5/7(Arno won ook in 2015 en 2016!);
eerste KGS-er op de 4de plaats: Ayla Vincent met 4/7;
-Kadetten:
1ste Verbeke Lucas (Oostkamp) en ons jeugdlid Elias De Reese, beiden met 6/7
3de werd ons jeugdlid Kobe Vanhoucke met 5/7
-Miniemen:
1ste De Rycke Tyani (LSV-Chesspirant) met 10/11;
Deleu Ellen eindigde als 1ste KGSRL-jeugdlid op de 4de plaats met 6,5/11;
-Pionnen:
1ste Van Arendonk Polle (Leidsche Rijn) met 10,5/11;
eerste KGS-er Dago Van Parijs met 5,5/11 op de 13de plaats.

Jeugdkampioenschappen 2016-2017
-O-Vl Liga(Oct 2016):
-10 KGSRL-jeugdleden geselecteerd voor deelneming aan VSF-jeugdkampioenschap;
-reeks U10: Elias De Reese behaalt de kampioenstitel;
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-reeks U20: Ayla Vincent wordt tot meisjeskampioene gekroond;

-VJK 2017(4-5-11 februari 2017) in Mechelen
-Daria Van Duyfhuys eindigt 1ste in de gemengde reeks U14 en behaalt de kampioenstitel

BJK 2017 in Blankenberge (9-15 april 2017)
In totaal namen 18 KGSRL-jeugdleden deel!!
-in de reeks U10 jongens behaalde Elias De Reese brons;
-in de reeks U12 jongens werd Igor Van Duyfhuys vice-kampioen;
-in de reeks U12 meisjes behaalde Leen Deleu brons;
-in de reeks U14 meisjes werd Marie Dgebuadze vice-kampioene;
-in de reeks U20 behaalde Daria Van Duyfhuys (13 jaar!) de kampioenstitel en werd Ayla Vincent vicekampioene;

Deelneming van onze jeugd aan internationale schaakevenementen
Op basis van de resultaten in BJK 2016 werden door KBSB enkele jeugdleden KGSRL geselecteerd voor deelneming
aan internationale jeugdschaakkampioenschappen.

-wereldjeugdschaakkampioenschap in Batumi in Georgië(18-31 october 2016):
Amir Zouaghi wordt in de reeks U10 106de op 150 deelnemers;
-wereldjeugdschaakkampioenschap in Khanty Mansiysk in Siberië(20/09-4/10 2016)
Daria Van Duyfhuys behaalt 5/11 in de reeks U14;
-Europees jeugdschaakkampioenschap in Praag(18-27 augustus)
Marie Dgebuadze, Ellen en Leen en Karen Deleu namen hieraan deel
en behaalden degelijke resultaten;

Bijzondere vermelding
In februari 2017 wordt door de Fide deWCM- titel (Woman Candidate Master) toegekend aan Daria Van Duyfhuys en
dat op de leeftijd van 13 jaar!

Uitstap van jeugdploeg naar Amsterdam
In de WE 20/21 mei 2017 bezocht een jeugddelegatie KGSRL(14 jongeren begeleid door 10 volwassenen) onze
vrienden van Amsterdam West voor de jaarlijkse jeugdschaakkamp.
Onze jeugd versloeg de Amsterdamsche jeugd afgetekend en bracht de daaraan verbonden wisselbeker terug mee
naar Gent.
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Evaluatie werking van de SEC

a.Vorming jeugd
-de lessencyclus SEC 2016-2017 voor de jeugd verliep volgens planning;
-evenwel bleef de instroom voor de eerste maal in zovele jaren in de stappen 1 en 2 beneden peil en daarom werden in
de voorbije weken heel wat meer inspanningen geleverd aan het recruteren van nieuwe jeugd o.a.via de basisscholen;
-een 60-tal cursisten volgden de cursussen op regelmatige basis en er werden 46 diploma’s
uitgereikt op 7 mei 2017;
-de nieuwe lessencyclus 2017-2018 start op 17 september met volgende ploeg leerkrachten:
Yvonne Klijsen, Els Baekelandt, Stefaan Phlips, Eric Danneels, Eric Speybroeck,Elena Van
Hoecke, Ayla Vincent, Gertjan Verhaeren, Gwijde Vincent en Luc Michiels.

b.Vorming volwassenen
-In de tweede trimester 2017werd deels door Wouter Ninclaus en deels door Tom Van Muylem een cursus voor niveau
1000 à1500 ELO gegeven;
Vijf clubleden volgden op min of meer regelmatige basis deze lessen.
-Johan Goormachtigh heeft zich bereid verklaard om een cursus op niveau 1500 à 2000 ELO te geven in 1 ste trimester
2018; evenwel zal in de loop van de herfst eerst een bevraging georganiseerd worden onder de KGSRL-leden om te
peilen naar hun interesse en desiderata.

6. Verslag penningmeester en budget 2016-2017

De penningmeester deelt mee dat het boekjaar 2016-2017 werd afgesloten met een negatief resultaat van van 1.005,90
EUR. De voornaamste redenen hiervoor zijn de deelname van onze kampioenenploeg aan de Europacup en het
wegvallen van de sponsoring door een van onze leden.
Voor het komend boekjaar werd een budget opgesteld met een positief saldo van 3.325 EUR. De redenen hiervoor zijn
enerzijds geen deelname aan de Europacup en een aanmerkelijk beter resultaat van het OT dit jaar, mede door een
stijging van de subsidie door de stad Gent en een verhoging van de lidgelden.

7. Controleverslag van de commissarissen over het werkingsjaar 2016-17 van de feitelijke vereniging KGSRL

De commisarissen Rudy Van de Wynkele en Gilles Regniers hebben de controle van de balans en resultatenrekening
uitgevoerd ten huize van de penningmeester op 5 en 8 sept 2017.
De commissarissen verklaren zonder voorbehoud dat de staat van activa en passiva en de resultatenrekening
afgesloten op 30.06.2017 een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de inkomsten
en uitgaven van de K.G.S.R.L.
.
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8. Décharge aan het bestuur.

Steunend op de diverse verslagen verleent de algemene ledenvergadering unaniem décharge aan het bestuur voor het
verenigingsjaar 2016-2017.

9. Lidgeld

De KBSB int de lidgelden eind augustus, dus KGSRL moet reeds nu de lidgelden vastleggen voor het seizoen 2018-19.
De voorzitter herhaalt de diverse argumenten voor de verhoging met 5/10 EUR, reeds toegepast voor het boekjaar
2017-18. De algemene vergadering gaat hiermede akkoord. Er was voorafgaand aan de vergadering één protest per
email tegen de huidige verhoging van een lid.
.
10. Aanduiding stemopnemers en nazicht volmachten

Door de behandeling van punt 11 en 12 van de agenda door de algemene vergadering blijkt het niet nodig
stemopnemers aan te duiden.

11. Benoeming bestuursleden
.
Slechts 9 kandidaturen als bestuurslid werden ontvangen:
Bestuursleden:

De Visser, Stefaan
Speybroeck, Eric
Cornelis, Werner
Goethals, Philipe
Petit, Emilien
Van Leeuwen, Etienne
VanSon, Marc
Gregoir, Dirk
Roels Sofie

De algemene vergadering geeft unaniem bij handgeklap akkoord voor deze 9 bestuursleden

Wim Versporten en Yves Regniers zijn uittredend en worden bedankt voor het geleverde werk
.
.12. Benoeming voorzitter

Volgende kandidaturen als voorzitter werden ontvangen:
Voorzitter:
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De Visser, Stefaan

Eric Speybroeck bedankt Stefaan De Visser voor zijn tomeloze en veelzijdige inzet voor KGSRL (en Caïssa) en stelt
voor hem te herbenoemen als voorzitter van KGSRL. De algemene vergadering bevestigt unaniem zijn akkoord bij
langdurig handgeklap.

13. Benoeming leden beroepscomité.

Volgende leden hebben zich aangemeld om te zetelen in het beroepscomité, dit heeft de volgende samenstelling als
gevolg;

Effectieven : Yvonne Klijsen, Alain Mauquoy, Harry Cattoir, Geert Vanderstricht, Gertjan Verhaeren
Reserven: Arthur Hugaert, Olaf Audooren, Valere De Buck, Gunter Deleyn

De algemene ledenvergadering aanvaardt deze samenstelling van het beroepscomité.

14. Aanstelling van twee commissarissen.

Gilles Regniers en Rudy Van de Wynkele zijn kandidaat om hun mandaat te verlengen, de algemene vergadering
benoemt beiden als commissarissen voor het boekjaar 2017-18.

15. Varia.

- Een lid stelt voor een lente of zomer simultaan te organiseren, eventueel in het stadspark open voor iedereen. Wordt in
overweging genomen door de tornooicommissie

De vergadering wordt beëindigd om 1435 hr

KOMENDE ACTIVITEITEN
VRIJDAG 10 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 3
AANMELDEN TOT 20 uur 30
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VRIJDAG 17 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 4
AANMELDEN TOT 20 uur 30

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
ZOMERRAPID SPEELDAG 2
AANMELDEN TOT 14 uur 30

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 5
AANMELDEN TOT 20 uur 30

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
ZOMERRAPID SPEELDAG 3
AANMELDEN TOT 14 uur 30

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 6
AANMELDEN TOT 20 uur 30

AFGELOPEN ACTIVITEITEN
Ons Open Toernooi was opnieuw een succes met onder andere “A star is Born!!”. Dat was mijn
verwelkoming bij het binnentreden van Sint-Barbara zondagochtend door Philip De Vroe. Meer hierover in
volgend clubblad.
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STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 2
Voornaam NAAM
1 Andreï TARASSIOUK
Kristof KEGELS
Hannes DE GEEST
4 Alain MAUQUOY
Ruben DE VLEESCHAUWER
6 Yves BAETEN
Thomas DESMYTER
8 Gaëtan MEIGNEN
Koen DELOOF
Wouter NINCLAUS
Hans WAGNER
12 Emilien PETIT
Marc PANNECOUCKE
14 Eric VAN DEN BROUCKE 1500

ELO Punten Partijen Tijd Stroppunten
4.0
69
7,33
1874
5
4.0
70
7,33
1865
5
4.0
75
7,33
1710
5
3.5
63
3,5
2039
5
3.5
70
3;5
1809
5
71
1,5
1705
3.0
5
53
1,5
1918
3.0
5
73
1680
2.0
5
69
1716
2.0
5
70
1643
2.0
5
65
1722
2.0
5
75
1461
1.0
5
75
1255
1.0
5
73
1500
0.0
5

ZOMERRAPID SPEELDAG 1
Ronde 1
Voornaam NAAM
Filip VAN DORPE
Herman VAN DE WYNKELE
Philip TRAEST
Valère DE BUCK
Diana MUSABAYEVA
Rudy VAN DE WYNKELE
Marc PANNECOUCKE
Frederik VAN PARYS
Jan REMUE
Koen DELOOF
Dago VAN PARYS
Gaëtan MEIGNEN
Milan VAN DE VYVER

ELO
1613
2017
1439
1971
1358
1937
1255
1796
NG
1716
NG
1680
NG

-

Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
Jonathan CREMERS
Peter ADRIAENS
Kobe VANHOUCKE
Sergey DUTCHUK
Daan PHLIPS
Andreï TARASSIOUK
Loic RAEMDONCK
Pieter DEVOLDER
Floris POULEYN
Hannes DE GEEST
Maxim MUSABAYEV

ELO
2019
1460
1991
1427
1944
1330
1874
NG
1731
NG
1710
NG

0 - 1
1 - 0
0 - 1
0,5 - 0,5
0 - 1
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 BYE

Ronde 2
Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
Hannes DE GEEST
Peter ADRIAENS
Sergey DUTCHUK
14

ELO
Voornaam NAAM
2019
Frederik VAN PARYS
1710 - Herman VAN DE WYNKELE
1991 - Koen DELOOF
1944 - Gaëtan MEIGNEN

ELO
1796
2017
1716
1680

0,5
0
1
0,5

-

0,5
1
0
0,5

Milan VAN DE VYVER
Andreï TARASSIOUK
Pieter DEVOLDER
Kobe VANHOUCKE
Jonathan CREMERS
Loic RAEMDONCK
Maxim MUSABAYEV
Daan PHLIPS
Floris POULEYN

NG
1874
1731
1427
1460
NG
NG
1330
NG

-

Rudy VAN DE WYNKELE
Jan REMUE
Valère DE BUCK
Filip VAN DORPE
Marc PANNECOUCKE
Philip TRAEST
Diana MUSABAYEVA
Dago VAN PARYS

1937
NG
1971
1613
1255
1439
1358
NG

1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 - 0
0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 BYE

Ronde 3
Voornaam NAAM
Herman VAN DE WYNKELE
Peter ADRIAENS
Gaëtan MEIGNEN
Valère DE BUCK
Frederik VAN PARYS
Rudy VAN DE WYNKELE
Koen DELOOF
Jan REMUE
Floris POULEYN
Dago VAN PARYS
Marc PANNECOUCKE
Filip VAN DORPE
Maxim MUSABAYEV

ELO
2017
1991
1680
1971
1796
1937
1716
NG
NG
NG
1255
1613
NG

-

Voornaam NAAM
Andreï TARASSIOUK
Milan VAN DE VYVER
Etienne VAN LEEUWEN
Sergey DUTCHUK
Kobe VANHOUCKE
Philip TRAEST
Diana MUSABAYEVA
Hannes DE GEEST
Jonathan CREMERS
Loic RAEMDONCK
Pieter DEVOLDER
Daan PHLIPS

ELO
1874
NG
2019
1944
1427
1439
1358
1710
1460
NG
1731
1330

-

Klassement na ronde 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

Andreï TARASSIOUK
Peter ADRIAENS
Etienne VAN LEEUWEN
Hannes DE GEEST
Herman VAN DE WYNKELE
Rudy VAN DE WYNKELE
Sergey DUTCHUK
Kobe VANHOUCKE
Milan VAN DE VYVER
Valère DE BUCK
Frederik VAN PARYS
Floris POULEYN
Diana MUSABAYEVA
Koen DELOOF
Gaëtan MEIGNEN

1874
2027
2022
1719
2043
1929
1944
1427
NG
1971
1801
1360
1384
1718
1707

3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0 - 1
1 - 0
0 - 1
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
1 - 0
0,5 - 0,5
0 - 1
1 - 0
0,5 - 0,5
0 - 1
0,5 - 0,5
1 BYE

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dago VAN PARYS
Philip TRAEST
Jonathan CREMERS
Pieter DEVOLDER
Jan REMUE
Maxim MUSABAYEV
Loic RAEMDONCK
Daan PHLIPS
Filip VAN DORPE
Marc PANNECOUCKE

NG
1387
1391
1739
NG
NG
NG
1331
1563
1206

1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VARIA
HET HOEKJE VAN DE ARBITER
Bij een verkeerde bordbopstelling in een gewone partij kunnen de reeds gespeelde zetten op een
tweede bord met de correcte bordbopstelling te worden ingebracht.
INHOUDSOPGAVE
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde

1 - 9 Bestuursnieuws
9 – 10 Komende activiteiten
11 - 13 Afgelopen activiteiten
14 - 21 Kalender, geboortedata, Gunter’s hoekje, varia
22 - 23 Schaak in de rest van de wereld
24 Publiciteit Stadscafé

MIJN ‘GRANDE SORTIE’ VAN 2018 (DEEL 5)
Na zeventien dagen op de zelfde camping El Masnou begin ik er nu echt aan. Ik ga in etappes
van 200-300 Km door Spanje trekken. Van camping naar camping. Gisteren ben ik speciaal
nog eens bij de Chinees geweest om hem tot volgend jaar te zeggen. Hij keek wat raar toen ik
hem “Zhídào míngnián” zei. Met dank aan google translate. Ook gisteravond nog gezellig
gegeten met Romain Edouard (hij woont in Barcelona) in het uitstekende restaurant ‘Petit
Pau’.
Deze morgen ruim de tijd genomen mijn tentje op te breken en alles klaar te maken. Nog een
laatste koffie in de bar en dan op weg. Natuurlijk weer begonnen met een stommiteit. Ik kon
rechtstreeks op de AP 7 en AP 2 via de baan waarlangs ik gekomen ben. Maar neen, ik wou
absoluut nog eens op de ring rond Barcelona om zo op de AP 2 richting Leida te geraken.
Tijdens het spitsuur natuurlijk op die snikhete baan. De temperatuurmeter van mijn moto
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kwam dramatisch tegen het rood aan wegens het vele ‘au ralenti’ rijden, maar gelukkig was
ik er toen net doorheen.
Het binnenland van Spanje is veelal woest en kurkdroog. Zeker langs de autosnelweg. Het
wordt wel leuker als ik de N-211 op rijd. Een tweevaksbaan met veel bochten en van op en
neer en heen en weer. Heel frustrerend voor de chauffeurs achter mij. Het zit zo. Ik ben maar
laat beginnen met moto rijden, toen ik al in de veertig was. Dus ik ben nooit een durfal
geweest. Ik rijd uiterst defensief, en ik betrouw mij zelf niet om door de bochten te scheuren.
Dat betekent dan dat ik volle gas geef op een recht stuk, maar sterk vertraag als er een bocht
aankomt. De meeste chauffeur achter mij kennen de baan en weten hoe ze de bochten
moeten nemen, maar die moeten achter mij blijven. Eens de bocht uit scheur ik vooruit op
mijn twee wielen met mijn 115 PK en 250 Kg en laat ze ver achter me tot de volgende bocht
waar ze me weer inhalen. Een Honda VFR 750 is niet voor niets tot ‘superbike’ uitgeroepen.
Heel vervelend voor hen want ze kunnen me praktisch nooit voorbij gaan. Zeker niet in de
rechte stukken, dan ben ik ‘the king of the road’. Op de bochten daarentegen ben ik ‘the

coward of the county’. En weet je, dat kan me geen bal schelen. En dat zullen ze nog veel
moeten verdragen van mij, want vanaf nu zal ik meestal over dergelijke banen rijden. Tussen
haakjes, vóór ik uit El Masnou vertrok heb ik een foto genomen van mijn dashboard. Er staat
ruim 340.000Km op de teller.
Met het idee om het kurkdroge te vermijden ga ik richting het meer van Caspe in de hoop dat
de camping daar wat koeler zal zijn. Maar dat blijkt niet waar te zijn. Bovendien zijn we hier
in een onbevolkt gebied. Volgende keer betracht ik een camping dichter bij een stadskern.
Dan valt er tenminste wat te beleven. Ik ben een stadsmens en te midden van de natuur zegt
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me eigenlijk niet veel. Gelukkig is de bar hier heel de tijd open. En dat is dan ook weer het
verschil met een bar in de stad. Daar is meestal airco en een goede internetverbinding. Hier
valt dat tegen. Maar met genoeg ‘cervezas’ overleven we dat wel. Je moet positief blijven.
Wat minder positief is zijn de insecten. Ze komen op het zweet af. Daarom ben ik gestopt
met buiten te slapen. Heel eigenaardig, voorgaande jaren had ik daar geen of weinig
problemen van ondervonden, maar dit jaar zijn er ongelofelijk veel muggen. En in de douche
zag ik dat ze vooral dol zijn op mijn ‘entrejambe’. Ik begreep eerst niet waar al die jeuk
vandaan kwam. En neen, U krijgt daar geen foto bij. Dus ik rits mijn binnentent dag en nacht
dicht en slaap nu altijd binnen.
Van slapen gesproken, vroeger sliep ik op een matje, maar dat is niets vergeleken met een
luchtmatras. Ik begrijp dat “hickers” zo licht mogelijk willen reizen. En dat gummie van die
luchtmatras is inderdaad zwaarder, terwijl het volume niet veel scheelt. Maar op mijn moto
gaat dat prima en verschil in gewicht doet er niet toe. Maar het comfort… Heerlijk.
Zo, eindelijk nog eens een verslagje. Nu ik veel meer zal verkassen denk ik dat er meer
verslagen zullen volgen.
Ik moet toch iets doen tijdens ik mijn ‘cerveza’ verbruik.

Tot ziens,

gunter

Beste vrienden,
Ik werd zojuist gecontacteerd door het OCMW te Kruibeke.
Deze ochtend, om 09h55, is Ronny Weemaes overleden. Hij zou eind deze maand 63 jaar geworden zijn.
Marc Lacrosse en ik hebben hem twee weken geleden bezocht en er werd ons toen al meegedeeld dat zijn
toestand zichtbaar verslechterde.
Wie hierbij wil aanwezig zijn, mag mij een e-mailtje sturen, zodat ik geïnteresseerden op de hoogte kan
houden.
Ronny’s uitvaart gaat door op dinsdag 7 augustus om 14h00, op de begraafplaats te Kruibeke ( Bazelstraat,
9150 Kruibeke)
Met vriendelijke groeten,
Hans Secelle
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Kalender Augustus 2018
Vr
Za

10
11

20u30

Stroppentoernooi Speeldag 3
Club gesloten

Schaakhuis Caïssa
ZOMERVAKANTIE

Za 11 tot Wo 15 34ste Open Internationaal Toernooi Geraardsbergen

Zo 12 tot Do 16 Brugse Meesters
Do 16-Ma 20 8th Junior International Chess Festival
Vr 17 20u30
Stroppentoernooi Speeldag 4

Gibraltar
Schaakhuis Caïssa

Za 18 14o30 Eerste Zomer Rapid KGSRL Speeldag 2

Schaakhuis Caïssa

Zomerschaaktraining jeugd

Schaakhuis Caïssa

Za 18 tot Zo 26 18de Open Brasschaat
Vr

24

20u30

Stroppentoernooi Speeldag 5

Za 25 14o30 Eerste Zomer Rapid KGSRL Speeldag 3
Vr
Vr

31
03

20u30
20u30

Schaakhuis Caïssa

Schaakhuis Caïssa

Zomerschaaktraining jeugd

Schaakhuis Caïssa

Stroppentoernooi Speeldag 6
Stroppentoernooi Speeldag 2

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

Za 04 14o30

Eerste Zomer Rapid KGSRL 1

Schaakhuis Caïssa

Zo
Vr
Za

Zomerschaaktraining Jeugd
Stroppentoernooi Speeldag 3
CLUB GESLOTEN

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
ZOMERVAKANTIE

05
10
11

20u30

Za 11 tot Wo 15 34ste Open Internationaal Toernooi Geraardsbergen
Zo 12 tot Do 16 Brugse Meesters
Do 16-Ma 20 8th Junior International Chess Festival
Vr 17 20u30
Stroppentoernooi Speeldag 4

Gibraltar
Schaakhuis Caïssa

Za 18 14u30

Eerste Zomer Rapid KGSRL 2

Schaakhuis Caïssa

Zomerschaaktraining Jeugd

Schaakhuis Caïssa

Za 18 tot Zo 26 18de Open Brasschaat
Ma
Vr

20
24

Bestuursvergadering met ledencontact om 20u30
Stroppentoernooi Speeldag 5

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

Za 25 14u30

Eerste Zomer Rapid KGSRL 3

Schaakhuis Caïssa

Zo
Vr

Zomerschaaktraining Jeugd
Kuisdag
Stroppentoernooi Speeldag 6

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

26
31

20u00
20u30

20u30

Kalender September 2018
Za

01

Zo 02
Vr

07

Za 08

21

14u15 De Zaterdagen van de KGSRL

Edgard Colle Toernooi
20u30 Stroppentoernooi Speeldag 7

CLUBDAG

Schaakhuis Caïssa

Wachtebeke
Schaakhuis Caïssa

Schaakhuis Caïssa

GEBOORTEDATA
Ellen DELEU 8 augustus, Frederik ROELS 9 augustus, Etienne VAN LEEUWEN 11 augustus, Edwin VAN
HAASTERT 12 augustus, Frank VLAEMINCK 25 augustus, Dirk GREGOIR 25 augustus, Hans SECELLE 26
augustus, Johnny SCHALKX 26 augustus, Arthur HUGAERT 28 augustus en tenslotte Joost VAN DAMME
29 augustus.

Allen een gelukkige verjaardag toegewenst.

Leen eens een boek uit onze bibliotheek, er zijn bijna 2000 schaakboeken
beschikbaar ingedeeld volgens alle facetten van het schaakspel: openingstheorie,
middenspel, eindspel, partijverzamelingen, toernooiboeken, biografieën en andere,
zoals curiosa, verhalen met een onderwerp verbonden aan het schaakspel. Sinds
kort zijn ook bijna alle recente boeken aanwezig van de uitgeverij Thinkers
Publishing (Daniël Vanheirzeele).
Alle geïnteresseerden kunnen terecht bij onze bibliothecaris Wim Versporten
(0472/677988) die jullie met plezier verder zal helpen.
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SCHAAK IN DE REST VAN DE WERELD
Toch maar een supplement,want er rest nog tijd tot het [21...¦c8 22.dc5 (22.¤d5 ¤d5 23.dc5 ¦c5 24.¦c5
clubblad met de eerste ronde van
¤c5 25.¥d5) 22...¤c5 23.¥f6 ¥f6 24.¤d5 0–0 en
wit naar winst.]
22.¥d5! ¤d5 [22...g5!? 23.dc5 ¤c5 24.¥f6 £f6
ACCENTUS BIEL 2018:
25.¤h5 met mooi wit voordeel.]
Mamedyarov kreeg de eer om naar de werkelijke 23.dc5 ¤c5 24.¤d5 ¦fd8 [24...¦fc8 25.£g4 ¥f8
sterkte va de laagst gequoteerde, de Zwitser Nico 26.¤f6 (26.¤b4 h5²) 26...¢h8 27.¤e4 £g6
Georgiadis, te peilen en dat werd geen moeilijke klus: 28.£g6 hg6 29.¤c5 ¦c5 30.¦c5 ¥c5 31.¦c1 en
Mamedyarov(2801)-Georgiadis,N(2526)[A17] wit beter.; 24...¦bc8 25.£g4 f6 (25...g6 26.¦fd1)
1.c4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¤c3 d5 4.e3 [4.d4 ¥e7 5.¥g5 26.¦fd1 ¢h8 wit naar winst!]
0–0 6.e3 h6 7.¥h4 b6 8.cd5 ¤d5 9.¥e7 £e7 25.£g4! ¥f8 [25...¤e6 26.¦fd1 ¢h8 27.¤f4 wit
10.¤d5 ed5 11.¦c1 ¥e6 12.£a4 c5 13.£a3 ¦c8 wint.]
14.¥e2 a5 15.0–0 een variant die nogal wat 26.¤f6! ¢h8 27.£f5 g6 [27...gf6 28.¥f6 ¥g7
29.¥d8 ¦d8 30.¦c5]
remises oplevert.]
4...a6 5.b3 c5 6.¥b2 ¤c6 7.cd5 ed5 8.¦c1 ¥g4 28.¤e4 [28.¤e4 ¢g8 29.£c5 (29.£f6 £f6 30.¤f6
9.h3 ¥h5 10.¤a4 ¤d7 11.¥e2 b5 12.¤c3 ¤f6 ¢g7 31.¤e4) 29...£c5 30.¤c5] 1–0
13.0–0 ¥e7 14.a4 [14.d4 c4 15.bc4 bc4 16.g4 ¥g6
De wereldkampioen kreeg een zwaardere brok te
en wit staat al plus.]
14...¥f3 [14...b4 15.¤b1 0–0 16.¥f6 ¥f6 17.¦c5 en verorberen en het werd een vreemde felbevochten
partij:
wit beter.]
15.¥f3 ¦b8 16.ab5 ab5 17.¤e2 £d6 18.¤f4 ¤b4 Carlsen,M(2842)-Navara,David(2741) [D38]
19.¥a3 ¤a6 [19...£d7 20.¥b4 cb4 21.£c2 0–0 1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¥g5 ¥b4 [4...¥e7
5.¤c3 0–0 6.e3 h6 7.¥h4 b6 8.cd5 ¤d5 9.¥e7 £e7
22.¦fe1 ¦fd8 wit plus.]
10.¤d5 ed5 11.¦c1 ¥e6 12.£a4 c5 13.£a3 ¦c8
20.d4 b4 21.¥b2 0–0 (Zie diagram)]
14.¥e2 a5 15.0–0]
5.¤c3 h6 6.¥f6 £f6 7.e3 0–0 8.¦c1 [8.¥e2 dc4
9.0–0 c5 10.¤e4 £e7 11.a3 cd4 12.ed4 ¥a5
13.¥c4 ¤c6 14.£e2 ¦d8 15.¦fd1 ¥b6 16.¤g3
¥d4 17.¤d4 ¦d4 18.¦d4 ¤d4 19.£e4 ¤c6 20.¦d1
¥d7 21.¤f5 £d8 22.¤d6 ¥e8 23.b4 a6 24.h4 £e7
25.¦d3 ¦d8 26.£f4 b5 27.¥a2 e5 28.¤f5 £f6
29.¦d8 ef4 30.¦e8 ¢h7 31.¥d5 g6 32.¦f8 ¤d8
33.¤d4 £e7 34.¦d8 £d8 35.¥f7 £d4 0–1 (35)
Mamedyarov,S (2799)-Yu,Y (2751) Huaian 2017]
8...dc4 9.¥c4 c5 10.dc5 [10.0–0 cd4 11.¤d4 ¥d7]
10...¤d7 11.0–0 ¤c5 12.¤b5 a6 [12...¦d8 13.£c2
a6]
Wit aan zet...
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13.¤bd4 b5 [13...b6; 13...e5 14.¤c2 ¦d8 15.£e2 45.¤e4 £c1 [45...¢f7 46.¤c5 £c3 gelijk.]
¥a5 16.e4 (16.b4 b5 17.¥f7 ¢f7 18.bc5 ¢g8 46.¤f6 ¢f7 47.¤h5 £c6 48.¢g1 £c1 49.¢h2
gelijk) 16...¤e6]
¢g6 50.¤f4 ¢f6 51.¤g2 ¢g5 52.¦f4 £d1
53.¤h4 £c2 [53...¢h6 54.¤f5 (54.¢g2 £d5)
14.¥e2 e5 15.¤c2!? (Zie diagram)
54...¢h7 55.¦d4 £f3 56.¦d7 ¢h8 57.¦d8 ¢h7
58.¦d7 ¢g8 59.¤h6 ¢h8 60.¤f7 ¢g8 wordt nog
remise.]
54.¤f5 £d3 55.e4 £d7? [55...£d1 56.e5 £d7
57.¤d6 £h7 58.¢g2 £c7 en wit duidelijk plus.;
55...¢f6 56.¤e3 ¢e7 57.¢g2 en wit beter, maar
de weg van het minste kwaad. (57.¤g4 £d1 58.e5
¢e6) ]
56.e5 £h7 57.¢g1 £g6
58.¤d6! £e6? [58...£b1 59.¢h2 £h7 (59...£c1)
60.¢g2 en wit duidelijk beter.]
59.¦f5 £f5 60.¤f5 ¢f5 61.f4 gf3 62.¢f2 ¢e5
63.¢f3 ¢f5 64.¢e3 [Zozie, pion cadeau!. Het is
wel een randpion, maar de zwarte koning komt te
Na 15.¤c2!?
laat voor pat blokkade.] 1–0
(Raar, het kan niet dat Carlsen het niet gezien
heeft dat zijn dame niet weg kan! Met enig opzet
dus???)]
[15.¤e5 £e5 16.a3 (16.¤c6? £b2 17.¦b1 £f6
18.¤b4) 16...¥a3 17.ba3 gelijk.; 15.a3 ed4 16.ab4
¤e6 17.¤d4 ¦d8 18.¥f3 ¦b8 19.¦e1 ¤d4 20.ed4]
15...¦d8 16.¤b4! ¦d1 17.¦fd1 [(En de computer
evalueert gelijk. Nu volgt ingewikkeld breiwerk.)]
17...a5 18.¤d5 £d6 19.¤e5! [19.¤b4 £f8
20.¤c6 ¥g4 21.¤ce5 ¥e6 22.¤d4 ¥a2 23.¤b5
met licht wit voordeel.]
19...¥b7 [19...£e5 20.¦c5 ¥b7 21.¥f3 gelijk.]
20.¥f3 [20.f4 ¦c8 21.¤c3 £e6 22.¥g4 f5 23.¥h5
£a6 wit iets beter.]
20...¦c8 [20...£e5 21.¦c5]
21.¤g4 £f8 [21...¢f8]
22.h4 ¤d7 23.¦c8 ¥c8 24.a3 h5 [24...f5 is iets
sterker met voordeel.]
25.¤h2 g6 26.¥e2 ¤e5 [26...£c5 27.¤f3 b4
28.ab4 ab4 29.¦d4 ¥b7 30.¤b4 £c1 31.¥f1 ¥f3
32.¤d3 £c6 33.gf3 £f3 34.b4 £f5 Zwart slaagt er
niet in enig overwicht te halen. Gelijk.]
27.¥b5 ¥b7 28.¤c3 £e7 29.¦d4 £e6 30.¤f1
£b3 31.¦d2 ¤c4 32.¦d7 ¤b2 33.¦b7 £c3
34.¥e8 ¢f8 35.¥f7 £c6 36.¦b2 ¢f7 37.¦d2! £a4
38.¦d3 £h4 39.¦d7 ¢g8 40.¦d4! £e7 41.a4 £a3
[41...h4!? 42.¦d5 £b4 43.¦d4 £e7 kan tot remise
leiden.]
42.g3 £a1 [42...g5 43.e4 h4 44.¦d5 hg3 45.¤g3
£a4 46.¦g5 ¢f7 47.¢g2 en zwart heeft mooi
voordeel voor winst!]
43.¢g2 g5 44.¤d2 g4 [44...£c3]
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Met deze geweldige prestatie alom lof en wierook voor
Magnus, en na de tweede ronde dacht iedereen dat de
winnaar gekend was, want Carlsen maakte er 2-0 van
door Maxime Vachier-Lagrave te pakken in een 80
zetten.
Misrekening, want Mamedyarov kwam langszij en
ging in de terugronde Carlsen voorbij met twee stevige
winsten. Een vol punt voor.
In de voorlaatste ronde kreeg Carlsen een laatste kans
om gelijk te komen, maar hij moest daarvoor winnen.
Dat lukte helemaal niet. Verlies en op één ronde van het
einde is Mamedyarov al zeker alleen winnaar! Carlsen
op 2 punten!
Weer een toernooi dat aan de wereldkampioen voorbij
gaat. Waar zijn de tijden van de echte
wereldkampioenen zoals Karpov en Kasparov, die
ongeveer elk toernooi dat ze speelden op hun naam
gezet hebben! We denken nog dikwijls aan Linares
1995 met de 11/13 van Anatoly tegen de wereldtop.
Ongeëvenaard! (9+ 4= 0-)
De rest van Biel volgt.

Ha.Cé.
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PRIJZEN PUBLICITEIT voor een jaar
200 EURO voor een volledige bladzijde
125 EURO voor een halve bladzijde
80 EURO voor een vierde blad

EENMALIGE PUBLICITEIT voor een volledige bladzijde :
10 EURO

2

SCHAKEN IN BOEDAPEST
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GARAGE VAN HOECKE LUC
* Auto’s zonder rijbewijs!!

Hoofdverdeler AIXAM Groot Gent
Openingsuren: Maandag - Vrijdag: 7 u. - 12 u. en 13.30 u - 18.30 u
Zaterdag : 8 u. - 12 u.

Zaterdagnamiddag, Zondag & feestdagen gesloten
Broekestraat 61 – 9667 Horebeke
Tel. : 09/282 41 78 – Fax: 09/282 97 18 – GSM : 0475/ 90 58 82
URL : www.aixam-lucvanhoecke.be
e-mail : lucvanhoecke@skynet.be

*Personen geboren vóór 14 februari 1961

28

