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Historiek 

van de 

Meetjeslandse Schaakvereniging 

Vanaf het seizoen 1967-68 tot en met het seizoen 2005-06 
 

 

 

   
Vanaf februari 2006 tot en met augustus 2007 publiceerden we in MSV-Info zestien afleveringen over de 
MSV-historiek, goed voor 78 pagina’s. Vanaf de ‘prehistorie’ tot en met het ‘jubileum-seizoen 2006-07’.  
 

Deze historiek wil niet de pretentie van ‘volledigheid’ hebben. Het is eerder een samenbundeling van 
informatie die ons belangrijk genoeg lijkt om gepubliceerd te worden. 
 

Vanzelfsprekend zijn wij er ons van bewust dat eventueel belangrijke gegevens ontbreken en dat er links 
en rechts foutieve gegevens kunnen binnengeslopen zijn. Wij danken de attente lezers op voorhand om 
ons hierover te willen inlichten. 

 

Wij  besluiten deze historiek met een uitgebreid verslag over het jubileumseizoen 2006-07. Omdat de gegevens van het 
jubileumseizoen niet verwerkt zijn in de diverse overzichten, maar evenzeer omdat deze viering uitblinkt door een goede 
organisatie en een ruime respons van de leden. 

 
Roger Van den Berghe 
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Inleiding 
 

 
In 1967 bestaat 
de Eeklose 

Schaakkring  
“Het Paard van 
Troje”. Een 

bescheiden 
clubje met 14-
leden en een zeer 

beperkt 
programma. 
 

Als logisch 
gevolg van de 

intense 
jeugdwerking in 
de Eeklose 
scholen wordt in 
1971 de Eeklose 

Schaakkring 
omgevormd tot Meetjeslandse Schaakvereniging en 
hebben er talrijke pogingen tot clubvormingen plaats 
in diverse Meetjeslandse gemeenten.  
 

De afdelingen in Eeklo, Maldegem, Assenede en 
Evergem hebben de jaren getrotseerd en blijven de 
basis vormen van de regionale schaakwerking. Iedere 
afdeling doet dat op haar specifieke manier, aangepast 
aan haar mogelijkheden en behoeften.  
 

De lokalen van de afdelingen zijn gevestigd in De Leke 
(Eeklo), ’t Oud Stadhuis (Maldegem), De Strandpaal 
(Assenede) en Parochiezaal (Evergem). In het 
laatsgenoemd lokaal hebben ook de meeste regionale 
schaakactiviteiten plaats.  
 

De schaakmogelijkheden in het Meetjesland zijn zeer 
uitgebreid.  
 

Elf zondagnamiddagen (nationale competitie, de helft 
op verplaatsing en de andere helft in Evergem), iedere 
vrijdagavond (afwisselend regionaaal en plaatselijk).  
 

Twee dinsdagavonden per maand (De Leke, Eeklo), 
een maandagavond per maand (Frituur Den Beir, 
Eeklo) en een woensdagavond per maand (’t Oud 
Stadhuis, Maldegem).  

Daarnaast zijn er afzonderlijke jeugdtornooien, vooral 
in groot-Evergem. In de zomermaanden juli en 
augustus wordt er in het Meetjesland bijna uitsluitend 
geschaakt in Zaal De Kesel te Adegem (Zomertornooi).  
 
Er hebben allerlei experimenten plaats met tornooien, 
waarvan o.a. de diverse MSV-kampioenschappen, 
K.L.Ledegancktornooi, Lentetornooi en Zomertornooi 
nog steeds bestaan. Prestigieuze evenementen zoals 
de internationale ECI-tornooien en Schaak zonder 
grenzen bereiken eveneens een eerbiedwaardige 
leeftijd maar sneuvelen door gebrek aan sponsoren of 
belangstelling. 
 
MSV laat zich ook gelden in de nationale competitie en 
speelt – mede dankzij de forse steun van enkele 
Vlaamse en Nederlandse ‘subtoppers’ – een dozijn 
seizoenen in de hoogste afdeling. Het is duidelijk dat 
ook de 25 jaar durende sponsoring in zeer belangrijke  
mate bijdraagt tot de groei en de successen van MSV. 
 
In de loop van de jaren is die Vlaamse én Nederlandse 
inbreng enorm afgezwakt, enkele eigen basisspelers 
verkiezen elders hun geluk te beproeven en de ECI-
sponsoring dooft uit in het seizoen 97-98.  
 
Nu tracht MSV zich op een bescheidener niveau te 
laten gelden, maar op eigen krachten.  
 
De regionale en plaatselijke schaakwerking wordt 
sedert jaren intens ondersteund door de MSV-
communicatie-middelen (clubbladen van MSV en de 
afdelingen, e-mail berichten, websites) en door 
uitgebreide informatie in De Eecloonaar/De Gazet van 
het Meetjesland. 
 
Het is onze bedoeling om een uitgebreidere terugblik 
te publiceren over de merkwaardige geschiedenis van 
de Meetjeslandse Schaakvereniging, die op 1 juli 2006 
haar veertigste seizoen start. Het begin van een 
jubileumseizoen.  
 

Roger Van den Berghe 
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1. De ‘prehistorie’... 
 

Eeklo 1573... 
 
Vlak tegenover de ‘Spriet’, het huidig Eeklose 
Ledeganckplein, bevindt zich de herberg ‘Het Schaak’. 
Deze situeert zich tussen het Victor Ketelboeterstraatje, 
(thans Cocquytstraat), en het Schoolstraatje (later 
Hondekotstraatje, nu Collegestraat). 
 

‘Het 
zwevend 

schaakbord’ 

In 1573 staat zij 
beschreven als ‘eene 
behuusde hofstede 
staende up de Spriet 
genaemt tsaeck’.  
 

Deze hofstede gaat in 
de troebelen ten onder 
want in 1585 vinden wij 
haar reeds vermeld als  
‘verbrande hofstede 
genaemt  t Schaeck ... 
metten noorthende 
teecloo ende marct 
streckende metten 
zuudthende ant voorn 
Vlaemynck-straetken’. 
 

‘Het Schaak’ is een 
vaak voorkomende 
huisnaam die 
rechtstreeks in verband 
staat met het 
schaakspel en er 
omheen geweven 
allegorieën zoals ‘Het 
zwevend schaakbord’. 
 

In de ‘Roman van Walewein’ (een oorspronkelijke 
Middelnederlandse Arturroman uit de tweede helft van de 
dertiende eeuw, geschreven door Penninc en Pieter 
Vostaert) gaat Walewein in opdracht van koning Artur een 
zwevend schaakbord achterna.  
 

Walewein komt bij koning Wonder, die het schaakbord 
bezit. Deze vraagt in ruil daarvoor het zwaard met de twee 
ringen. De eigenaar van dit zwaard, koning Amoraen, heeft 
op zijn beurt ook een wens: hij wil dat Walewein de mooie 
Isabele, die zich helemaal in Indië bevindt, voor hem 
ophaalt.  
 

Na veel avonturen lukt dit, maar intussen zijn Walewein en 
Isabele verliefd op elkaar geworden. Gelukkig sterft dan 
juist op tijd koning Amoraen. Met het schaakbord en 
Isabele keert Walewein terug bij koning Artur... 
 

Louis Marie Anne Couperus (1863-1923) schreef hierover 
trouwens een boek, ‘Het Zwevende Schaakbord’ (1922). 
 

1946 - 1953 
 
Op 6 januari 1946 wordt in Eeklo ‘Het Paard van Troje’ 
opgericht met volgend ‘bestuurscomité’: Charles Everaert 
(voorzitter), Armand Everaert (secretaris), Aimé Batavia 
(schatbewaarder), Georges Morbée (tornooileider) en 
Octaaf Martens (commissaris).  
 

De activiteiten van de club omvatten vooral het eigen 
clubkampioenschap, talrijke vriendschappelijke 
wedstrijden, simultaanvoorstellingen, enz. Armand 
Everaert wordt de eerste clubkampioen.  
 
Vermeldenswaard is ook dat een der eerste activiteiten 
van de Eeklose club een vriendschappelijke ontmoeting is 
tegen ‘Zelzaschaak’ uit Zelzate, gewonnen met 6-4.  
 
Er moet reeds een schaakclub bestaan hebben in Zelzate 
voor er sprake was van een club in Eeklo. Bij Zelzate 
spelen o.a. Tadek Bletek, Aimé Vermeersch en Gaspard 
Frippiat... namen die opnieuw zullen opduiken bij de 
wedergeboorte van S.K. Zelzate. 
 
Op 3 december 1953 wordt de Eeklose club ontbonden. 
De kas, met de rijkelijke inhoud van 1.050 frank wordt 
verdeeld onder de tien overblijvende leden:  
André Van Nieuwerburgh, Armand Everaert,                  
Paul Matusczak, Etienne Verschoote, Octaaf Martens, 
Gaston Morbée, Georges Morbée, Eduard Moerman,       
Ro Rousseau en Edgard Bastien. 
 

1960 - 1967 
 

In de douaneschool te Kapellen is er op 1 september 1960 
een schaakbord beschikbaar. André Dieryckx en Lucien 
Van Wynsberghe worden er geconfronteerd met het 
schaakspel. Beide douaniers krijgen Eeklo aangewezen 
als standplaats en wonen slechts een paar honderd meter 
van elkaar, zodat ze weinig moeite hebben voor een 
schaakpartijtje. Er blijkt vlug dat nog andere douaniers 
belangstelling hebben voor het schaken.  
 

In 1961 steken Octaaf Van Loocke en Fred Vangansbeke 
hun schaakkoppen bij elkaar en besluiten tot de oprichting 
van een schaakclub bij de Eeklose douanebrigade: 
‘Welfare Douane Meetjesland’. Oktaaf Van Loocke is de 
eerste clubkampioen. 
 

Het seizoen 63-64 wordt een hoogtepunt want veel nieuwe 
leden sluiten zich aan. Via correspondentieschaak en 
talrijke contacten met andere clubs stijgt ook het clubpeil 
fors.  
 
Tijdens het seizoen 66-67 zoekt André Dieryckx contact 
met burgers, wat door technische moeilijkheden niet zo 
vlot verloopt.  
 
Fred Vangansbeke: ‘Alles gaat goed tot in 1967 veel 
douaniers overgeplaatst worden naar andere brigades.   
De schaakclub dreigt ter ziele te gaan. Het is in die periode 
dat opnieuw contacten worden gelegd met burgers om de 
club te versterken. Het is de grote verdienste van André 
Dieryckx volgehouden te hebben om uiteindelijk mensen te 
vinden als Roger Van den Berghe en Robert Vanroose,  
die het schaken hebben gepromoveerd tot wat MSV 
geworden is.” 
 
Hier begint meteen de geschiedenis van de huidige 
Meetjeslandse Schaakvereniging. We trachten u een 
bondig overzicht te brengen van de voornaamste 
‘wapenfeiten’ van de vereniging. 
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2. Van ‘Het Paard van Troje’  tot ‘Meetjeslandse Schaakvereniging’ (MSV) 
(67-68 tot 72-73) 

 

We beginnen deze historiek met het 
schetsen van de grote krachtlijnen in het 
leven van de vereniging. We vermelden 
dan wel de geboorte van nieuwe 
tornooien maar besteden er geen 
uitgebreide aandacht aan. Verder zullen 
we wel bijzondere aandacht schenken 
aan de belangrijkste tornooien, zoals: 
Nationale Interclubs, K.L.Ledeganck-
tornooi, MSV-kampioenschappen e.a. 
 

Ook belangrijke tornooien,  die inmiddels 
niet meer bestaan (Zoals ECI-tornooi, 
Schaak zonder grenzen, Tornooi 
Sierens-Van de Gehuchte, Dehaize-
tornooi,e.a.) naast Nationale- en liga-
kampioenschappen krijgen aandacht. 
 

In afzonderlijke bijdragen zal ook ruime 
aandacht besteed worden aan de 
bestaande afdelingen, maar ook 
belangrijke afdelingen die om allerlei 
redenen afhaakten komen aan bod.  
 

Tenslotte verneemt u nog een en ander 
over voorzitters, lokalen, clubbladen, 
jubileumvieringen, overledenen, super- 
anciens en diverse merkwaardige feiten.   

 
 

1968: de eerste kampioenenhulde. Zittend v.l.n.r.: voorzitter André Van Nieuwerburgh(†),  
kampioen Etienne Verschoote(†) en vice-kampioen Richard Wille. 

 
Staand v.l.n.r.: de lokaaluitbaatster van Café Liefmans (hoek Tieltsesteenweg en  

Raverschootstraat), Frank Goethals(†), Yvan Van Hoecke, Dennis Debbaut, Lionel Wille, 
Herman Pollier(†), Raymond Van den Driessche en Roger Van den Berghe. 

 

Zes ‘opbouw’-seizoenen 
 

Op 1 september 1967 wordt ‘Het Paard van Troje’ 
heropgericht in lokaal Liefmans (later vervangen door een 
appartementsgebouw), op de hoek van de 
Raverschootstraat en de Tielsesteenweg. In dit lokaal 
wordt elke donderdagavond geschaakt, zoals dat ook het 
geval was met ‘Welfare Douane Meetjesland’.  
 

Het eerste bestuur bestaat uit André Van Nieuwerburgh 
(voorzitter), Etienne Verschoote (penningmeester), Roger 
Van den Berghe (secretaris) en André Dieryckx 
(wedstrijdleider). Van de 14 leden stichtende leden is enkel 
Roger Van den Berghe tot op heden onafgebroken lid en 
bestuurslid gebleven 
 

De eindstand van het eerste clubkampioenschap (Negen 
leden die minder dan de helft van de wedstrijden spelen 
worden ‘buiten klassement’ geplaatst): 
 

   
  1 Etienne Verschoote 

   
  6 Denis Debbaut 

  2 Richard Wille   7 Herman Pollier 
  3 Georges Van Wijnsberghe   8 Yvan Van Hoecke 
  4 André Dieryckx   9 Daniel Mariman 
  5 Roger Van den Berghe 
 

10 Lionel Wille 

 

De club geeft een driemaandelijks Informatiebulletin uit 
voor de leden en enkele sympathisanten. Roger Van den 
Berghe is redacteur en zal bijna onafgebroken de MSV-
clubbladen blijven verzorgen tot op heden... 
 

In de algemene vergadering van december 1967 wordt de 
clubnaam gewijzigd tot Eeklose Schaakkring.  
 
Deze ‘Eeklose Schaakkring’ kiest ervoor om op 
vrijdagavond te schaken. 

 

Tot en met het seizoen 72-73 zal de Eeklose Schaakklub 
een plaatselijke aangelegenheid blijven. In het seizoen   
68-69 krijgt de schaakclub echter een forse injectie door 
het ontstaan van schoolschaakclubs: Jeugdschaak 
Koninklijk Atheneum Eeklo (JKAE), Schaakkring Sint 
Vincentiuscollege (SKSV) en Schaakkring Provinciaal 
Technisch Instituut SK PTI).  
 

Door de inbreng van jongeren uit de 
scholen stijgt het aantal leden tot vijftig.  
 

Ook in het bestuur wordt de verjonging 
merkbaar door de intrede van Marc 
Vermeersch en Frank Gelaude.  
 

Ook Piet Gelaude komt het bestuur 
versterken.  
 

Later komen ook Fred Vangansbeke en Robert Vanroose 
de bestuursrangen vervoegen; ook Richard Wille wordt 
gedurende enige tijd bestuurslid. 
 

De opmars van de jeugd gaat verder en het aantal leden 
stijgt tot 76. Veel nieuwe leden komen nu uit diverse 
Meetjeslandse gemeenten en dat heeft ingrijpende 
gevolgen in de structuur van de vereniging. 
 

De ‘Meetjeslandisering’ krijgt gestalte tijdens de algemene 
ledenvergadering van 29 januari 1970, waar de clubnaam 
wordt gewijzigd in ‘Meetjeslandse Schaakvereniging’ 
(MSV).  
 

Deze naamsverandering verloopt niet pijnloos en 
veroorzaakt het uittreden van een drietal leden én een 
bestuurswijziging.  
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Op 31 januari 71 wordt Piet Gelaude de nieuwe voorzitter 
in opvolging van de ontslagnemende André Van 
Nieuwerburgh. 
 

 
Eerste logo van de 

Meetjeslandse 
Schaakvereniging (MSV) 

Nieuwe gezichten duiken 
op in het bestuur:  
 
Denis Debbaut,  
Jacques Schouters,  
Walter D’Hondt,  
Luc Wulgaert,   
Freddy Van Holderbeke en 
Hendrik Vermeersch.  
 
In dit seizoen sluiten Chris 
Willems, Marc Janssens en 
Bart De Vogelaere aan.  

 
Er worden pogingen ondernomen om nieuwe afdelingen 
op te richten in Sleidinge (Sint Joris), Assenede (Filas), en 
Waarschoot (VTB-VAB). Sleidinge en Assenede 
associëren met MSV op dezelfde basis als de schoolclubs, 
maar de nieuwe afdelingen overleven niet lang. 
 

In het seizoen 72-73 telt MSV 142 officieel aangesloten 
leden en is daarmee de grootste club van België ! 
 

Tijdens deze zes ‘opbouw’-seizoenen worden allerlei 
tornooien uit de grond gestampt, waarvan er sommige nog  
steeds bestaan. Een opsomming: 

Zomertornooi,  
Lentetrofee (Lentetornooi),   
Lilyta-trofee voor echtparen,  
Individuele Cup van het Meetjesland en 
Clubkampioenschappen. 
 

De blikvangers zijn evenwel :  

K.L.Ledegancktornooi  

In 70 wordt het allereerste K.L.Ledegancktornooi 
gehouden met plaatselijke gelegenheidsploegen.  
In 71 wordt een indrukwekkend K.L.Ledegancktornooi voor 
ploegen georganiseerd. 
In 72 wordt het tweede K.L.Ledegancktornooi nog een 
daverender succes. 
 

 
 
In het tweede K.L.Ledegancktornooi verwelkomt voorzitter Piet Gelaude 
nationaal kampioen Jos Boey en zijn echtgenote. 

Tijdens de zomervakantie van 72 wordt geexperimenteerd 
met een Intergemeententrofee, die aan de basis ligt van 
fundamentele hervormingen van MSV en het  
K.L.Ledegancktornooi.   
 

Van Drieprovinciëntornooi tot ECI-tornooi 

In overleg met de Zeeuwse Schaakbond en Tinnen Torens 
Brugge organiseert MSV het eerste Drie-Provinciëntornooi, 
dat later zal evolueren tot Vier-Provinciëntornooi en 
Schaak Zonder Grenzen. Uit contacten tijdens dit tornooi 
groeit de idee van een Internationaal ECI-jeugdtornooi 
door samenwerking tussen MSV en HWP (Sas van Gent).  
 

 
Kampioenenhulde 1972 in Café Den Boer, toen gelegen naast het huidig 
Krügerwinkelcentrum. De belanstelling van de aanwezigen gaat uit naar 
de beslissendse stelling waarmee Freddy Van Holderbeke de ligatitel   
71-72 verovert. 
 

MSV gooit zich resoluut en met succes in de nationale 
competitie en de klassieke ligatornooien. De club behaalt 
diverse ploegoverwinningen: 
 

Nationale interclubtitel snelschaken (70-71),  
Nationaal K.L.Ledegancktornooi (71-72),  
Soete Beesetornooi Landegem (72-73).  

Enkele spelers laten zich gelden op het individuele vlak: 

Piet Gelaude, ligakampioen 4
de

 klasse (69-70),  
Freddy Van Holderbeke, ligakampioen 3

de 
klasse (71-72), 

Chris Ghysels, ligakampioen scholieren (72-73).  
 

Daarnaast beginnen de schoolschaakafdelingen in diverse 
kampioenschappen een succesverhaal dat jaren zal duren 
(zie verder: ‘schoolschaak’ op pagina 59). 
 
In die opbouwperiode bruist het verder van activiteiten 
zoals schaakbibibliotheek,  tombola, T-dansants, tornooien 
met illustere eregasten. 
 
En...  de ambities reiken tot en met het organiseren van 
nationale kampioenschappen. 
 

 
1973: fantastisch T-dansant én grandioze tombola ! 

 
In Dancing Rodeo maken ongeveer 500 aanwezigen van 
het vierde T-dansant van MSV een topper van formaat.  
 
Het succes wordt vervolledigd met de trekking van de 
grandioze tombola waarin 5.000 loten verkocht worden ! 
 
Deze twee evenementen zorgen voor een gevoelige 
verbetering van de clubfinanciën. 
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3. MSV wordt een topploeg (73-74 tot 96-97) 
 

Nationale Jeugdkampioenschappen 1974 
 
Dit mag de meest prestigieuze organisatie genoemd worden in de opbouwjaren van MSV. Van 6 tot 12 april 1974 wordt 
Jeugdhuis Beukenhof herschapen in een schaaktempel. 
 

 
 
Helmut Cardon ontvangt een overwinningsplaket uit 
de handen van Hendrik Baelen (oud-jeugdleider 
van de KBSB en bezieler van de internationale 
jeugdschaaktornooien in Schilde).   

In ‘De Standaard’ schrijft ‘Torenwachter’: ‘ De jongste van de 36 deelnemers 
aan de 23

ste
 Nationale Jeugdkampioenschappen te Eeklo is Helmut Cardon, 

nog geen elf, uit Sas van Gent, en de oudste is Marcel Herzfeld uit Brussel, 
negentien. De organisatoren van de Meetjeslandse Schaakvereniging met de 
nationale jeugdleider Roger Van den Berghe aan het hoofd, verrichten knap 
werk. De meeste jongens zijn gedurende een week ondergebracht bij 
schaaklievende families. Slechts vier logeren in een hotel. De tornooizaal is 
zeer ruim en vooral zeer rustig. Jacques Schouters heeft de tornooileiding en 
bij hem loopt alles op wieltjes.’  
 
De kampioenen: Bruno De Jonghe (junioren) logeert bij de familie De Meyer 
en laat er een schaakvirus achter, dat jaren later Albert in zijn greep krijgt en 
hem op het spoor zet van het voorzitterschap van de Eeklose MSV-afdeling...  
Jan Bafort (scholieren) zal later ook nog de MSV-kleuren verdedigen.  
Helmut Cardon (kadetten), het schaaktalent uit Sas van Gent, verovert de 
titel als lid van MSV. De burgemeester (Dusarduijn) en wethouder (Colsen) 
van Sas van Gent komen de tienjarige kampioen in de tornooizaal 
gelukwensen. In de zomermaanden heeft vader Walter Cardon de touwtjes in 
handen van het eerste internationaal ECI-tornooi in Sas van Gent.  
 

Organisatorische evolutie 
 

Men kan het misschien beter ‘revolutie’ noemen van 
bescheiden clubje tot toonaangevende club in het 
nationaal schaakgebeuren. Dat gaat gepaard met 
groeikrampen en het pijnlijk afscheid nemen van enkele 
afdelingen 
 
Afdelingen Tijdens de algemene vergadering van 73 
wordt beslist dat MSV niet langer een Eeklose club is waar 
enkele andere clubs mee geassocieerd zijn, maar een 
vereniging, gevormd door vijf clubs, waarvan er vier 
opgericht worden in één maand tijd. Deze vier (Ertvelde, 
Zomergem, Maldegem en Assenede) zijn samen met  
Eeklo gelijkwaardige afdelingen van de overkoepelende 
Meetjeslandse Schaakvereniging. Het vijfkoppig bestuur 
bestaat uit de voorzitters van de afdelingen en wordt 
bijgestaan door  zes personen met specifieke taken. De 
schoolclubs blijven afhangen van de Eeklose afdeling, 
omdat de meeste scholen in Eeklo gevestigd zijn. Hun 
leden zijn evenwel geen rechtstreeks lid meer van MSV. 
Alle afdelingen mogen het letterwoord MSV in hun 
afdelingsnaam gebruiken. Door het wegvallen van de 
leden van de schoolclubs daalt het aantal leden tot 106, 
maar de schoolwerking deint verder uit.   
 
In totaal zullen vijftien afdelingen opgericht worden, 
waarvan er na het seizoen 90-91 vier de ‘stormen van de 
seizoenen’ overleven: MSV-Eeklo, MSV-VAG Evergem, 
S.K.De Ketellapers (Maldegem) en S.K.Den Eik 
(Assenede).  
 
De afdelingen S.K.Artevelde (Ertvelde), S.K.Zelzate       
(nu S.C.Wachtebeke), S.K.Mariakerke en S.K.Sleyne 
beslissen om zelfstandige clubs te worden. De eerste drie 
bestaan nog steeds. 
 
Zeven afdelingen sneuvelen vanaf 73-74 tot 90-91: 
Maritiem Staalpaard - MSP (Mariakerke), S.K.De Witte 
Kaproen Wondelgem, S.K.Mikhail Tal Zomergem,       

MSV-Assenede, MSV-Kaprijke, S.K.De Burggrave 
(Evergem) en S.K.Torenkring Waarschoot.  
 
Het aantal leden groeit voortdurend: 190 in 76-77,          
197 in 77-78 tot...  286 in 83-84 ! 
 
Op zijn sterkst telt MSV 9 afdelingen (85-86, 86-87); vanaf 
91-92 blijft het aantal afdelingen constant op vier en komen 
er nog nauwelijks veranderingen in de structuur. (Zie 
verder het hoofdstuk over ‘Afdelingen: wel en wee’ op 
pagina 12.) 
 
Fusie Op 12 mei 75 fusioneert MSV met S.K. Mariakerke. 
Beide clubs worden ontbonden en vervangen door MSV 
(Mens Sana Vincit). Vertaling: een gezonde geest 
overwint. Roger Van den Berghe wordt voorzitter, Roger 
Helinck (ondervoorzitter) en Joël Anthonis (secretaris). De 
nieuwe club start met 7 afdelingen (Assenede, Eeklo, 
Ertvelde, Evergem, Maldegem, Mariakerke en Zomergem). 
 
Conflicten 75-76: na een prachtig ECI-tornooi in het 
Koninklijk Atheneum Eeklo kent MSV een hoopvolle 
seizoenstart met negen afdelingen, 172 leden en de vaste 
wil om kampioen te worden in tweede afdeling ! Het 
seizoen wordt wel overschaduwd door een conflict met de 
secretaris van S.K.Mariakerke en spijtige 
interclubincidenten die de wedstrijdleider zijn functie 
kosten en MSV de degradatie van twee ploegen !  
 

In de Cup van Oost-Vlaanderen beleeft men een klinkend 
incident met KGSRL en moeilijkheden met enkele leden 
van de afdeling Mariakerke. Twee derden van de leden 
van deze afdeling verlaten MSV, een derde blijft centraal 
aangesloten of kiest een andere MSV-afdeling.  
 
76-77: botsing met S.K.Sleyne, dat zich terugtrekt uit het 
K.L.Ledegancktornooi en MSV. Een paar leden sluiten 
centraal  aan bij MSV.  
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Stap terug Tijdens de algemene vergadering van 29 april 
1977 wordt de oude clubnaam ‘Meetjeslandse 
Schaakvereniging’ opnieuw ingevoerd. ‘Mens Sana Vincit’ 
wordt een clubleuze, die overigens stilaan wegdeemstert... 
maar nu opnieuw tot leven wordt gewekt. 
 
Nationaal laat MSV de stem horen: bij monde van 
nationaal jeugdleider Roger Van den Berghe stelt  MSV de 
federalisering voor de KBSB voor door de oprichting van 
de Vlaamse Schaakfederatie (VSF), een initiatief dat 
gerealiseerd wordt op 12 juni 1977 ! Langs franstalige zijde 
ontstaat de CEFB, bij de Duitstaligen SVDB. 
 
Versterking 81-82: het seizoen begint hoopvol met de 
komst van MSP, waarbij kleppers aangesloten zijn als  
Marck Bonne, Roeland Verstraeten en André Willems.     
Zij helpen MSV opnieuw aan de promotie naar eerste 
samen met Chris Ghysels, Marc Janssens, Herman Van 
de Wynkele, André en Paul Galle. 
 
Nieuwe conflicten met zware gevolgen In 86-87 
stapelen een aantal conflicten tussen personen, afdelingen 
en schaakvisies (competitief versus recreatief) zich op. 
Een incident tijdens het K.L.Ledegancktornooi wordt de 
druppel die de emmer doet overkoken: de partij van Rik 
Van Herck (Artevelde 3)  tegen Richard Wille (Eeklo 2) kan 
op gelijk spel eindigen, maar Rik Van Herck vergeet te 
noteren en Eeklo kleemt winst.  
 

MSV-voorzitter Roger Van den Berghe belegt een aantal 
verzoeningsvergaderingen maar slaagt er niet in de 
gemoederen tot rust te brengen...  
 

S.K.Artevelde en S.K.Zelzate verlaten het 
K.L.Ledegancktornooi en MSV, later gevolgd door 
Waarschoot en Wondelgem.  
 
In 87-88 organiseert S.K.Artevelde ‘De Bronzen Pion’, een 
concurrent voor het  K.L.Ledegancktornooi, met 14 
ploegen van vier ex-afdelingen en twee andere clubs       
(4 van Ertvelde; 2 van Landegem, Jean Jaurès, Evergem 
en Zelzate; 1 van Mariakerke  en  Waarschoot).  
 
Het K.L.Ledegancktornooi zeilt verder met 15 ploegen van 
vijf afdelingen en een schoolclub (5 van Den Eik; 4 van 
Eeklo; 2 van Evergem; 1 van MSP, Evergem, Maldegem 
en PTI) 
  
Evergem is de enige afdeling die aan beide tornooien 
deelneemt en aanstuurt op verzoening.  
 
Er ontstaat een hevig dispuut over het VDK-tornooi, door 
MSV uit de grond gestampt, maar in de praktijk door 
Artevelde ingericht... Het tornooi blijft in Ertvelde, maar de 
Vlaamse ECI-tornooien verschuiven van de zomervakantie 
naar de kerstvakantie, als zware concurrent voor het   
VDK-tornooi... 
 
Een ontgoochelde voorzitter neemt ontslag en gaat zich 
bezinnen over het aanpassen van structuren en tornooien. 
Chris Ghysels wordt in het seizoen 88-89 waarnemend 
voorzitter. 
 
Koerswijziging Een afgeslankt MSV timmert aan een 
nieuwe structuur, met een zelfstandige recreatie- en 
competitievleugel. In augustus wordt gestart met een 
extra-communicatiemiddel voor spelers die aangesloten 
zijn bij VSF: ‘MSV Interclubs Info’, later afgekort tot    

‘MSV-Info’. Vanaf 90-91 moet MSV het stellen zonder het 
vertrouwde clubblad ‘Blitz’, nadat diverse oproepen om 
medewerkers te krijgen zonder gevolg blijven. De taak van 
‘Blitz’ wordt overgenomen door de afdelingsbladen             
(‘t Eikeltje bij Den Eik, Het Schaakduiveltje in Eeklo, De 
Schaak-Clip in Evergem en De Ketellapper in 
Maldegem). Verder wordt de informatie van MSV-Info 
gratis bezorgt aan de VSF-aangeslotenen, uitgebreid met 
het brengen van bondige informatie voor alle MSV-leden, 
die mits betaling het maandblad kunnen bekomen. 
Er wordt gesleuteld aan het K.L.Ledegancktornooi, dat nu 
ook openstaat voor spelers met meer dan 2000 Elo-Mira. 
Afdelingen met spelers van die sterkte spelen dan in 
‘Excellentie’, de anderen in de ‘A-reeks’ en ‘Jeugdreeks’. 
 
Verzoening In 89-90 begint men de betrekkingen te 
normaliseren tussen MSV en de ‘uitgewekenen’: Zelzate 
neemt deel aan het jeugd-K.L.Ledegantornooi. In 90-91 
komt er een super-finale tussen de ‘Bronzen Pion’ en het 
‘K.L.Ledegancktornooi’. MSV wil het eigen kersttornooi 
laten vallen indien Artevelde afziet van VDK-tornooien in 
de jaren waarin een ECI-tornooi gehouden wordt. In 91-92 
neemt MSV zegevierend deel aan ‘De Bronzen Pion’ en 
wint ook de super-finale tussen beide tornooien. In 92-93 
komen Ertvelde en Zelzate (samen met Rapid Aalter) het 
‘K.L.Ledegancktornooi’ vervoegen. 
 

Nieuwe structuur In het seizoen 88-89 wordt MSV 
opgesplitst in een competitieve vleugel met de             
VSF-aangeslotenen (voorzitter Chris Ghysels) en een 
recreatieve vleugel met alle MSV-leden (voorzitter Luc 
Haers).  
 

Maar de formule voldoet niet en vanaf 91-92 wordt de 
splitsing tussen een recreatieve en competitieve vleugel 
opgedoekt en de statuten en reglementen worden 
aangepast aan de nieuwe realiteit. Chris Ghysels wordt 
voorzitter. Na een paar seizoenen wordt ‘De Bronzen Pion’ 
afgevoerd en het ‘K.L.Ledegancktornooi’ herkrijgt zijn 
vroegere status. Na het verdwijnen van het ECI-tornooi 
opteert MSV ook volop voor het VDK-tornooi. Maar... de 
ex-afdelingen blijven zelfstandigde clubs. 
 

Na deze zware crisis blijft de structuur van MSV quasi 
ongewijzigd tot vandaag.  

 

Nieuwe tornooien vanaf 73-74 tot 96-97 
 

Tornooien die niet standhielden 
 

Een misschien nogal droge opsomming van de 
voornaamste initiatieven in het tornooileven van de 
vereniging en haar afdelingen:  
 

ECI-MSV-Happening, Herdenkingstornooi Prof.Dr.Max 
Euwe, Delhaize-tornooi Eeklo, Jeugdinterclubtornooi 
Evergem, Tornooi Sierens-Van de Gehuchte Evergem, 
Int.Kersttornooien, Driestedentornooi, K.L.Ledeganck-
blitztornooi, Ploegentornooi Wondelgem en  
Herdenkingstornooi Edwin Berth Mariakerke.  
 

Daarnaast bestaan er veel minder belangrijke maar dikwijls 
erg attratieve tornooien als:  
Kanaalzonetornooi Zelzate, Jubileumtornooi 15 jaar Den 
Eik en Karnavalblitz Bassevelde, 24 uren in Maldegem en 
Ertvelde, MSV-Veteranentornooi, Ebes open rapid 
tornooien Evergem, Piccolotornooi Eeklo, 
Snelschaaktrofee Piet Gelaude,  enkele Kermistornooien, 
e.a. 
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Tornooien die wél standhielden 
 

De voornaamste tornooien die standhielden:  
 

MSV- en afdelingskampioenschappen (klassiek inclusief 
open, rapid, active chess, snelschaak voor volwassenen 
en jeugd;), Sinterklaas-snelschaaktornooi Eeklo en 
Maandagschaak.  
 

Verder: RVdB-tornooi, Veteranentornooi Theo De Maere, 
Jupilertornooi (thans RV-tornooi), Tornooi De Leke, 
Woensdagschaak Maldegem, Kermistornooien in Eeklo en 
Evergem. 
 

 
 
 

Ophefmakende evenementen 
 

ECI-tornooien, Nationale Jeugdkampioenschappen, 
VDK-tornooi en Ligakampioenschappen voor senioren 
en jeugd.  
 

Verder: een Massakamp ‘Beide Vlaanderen tegen Noord-
Frankrijk’ in Eeklo, een prestigieuze Jeugdinterland tussen 
België en Nederland, een Jeugdtornooi van Vlaanderen in 
Zomergem, een Loburg-schaakfestival in Eeklo, het 
Weekendtornooi van Bassevelde, e.a. 

 
 

MSV-lokaal 
 

 
 

Parochiezaal 
Spoorwegstraat 1 9940 Evergem 

 

Successen in ploegverband 
 

Interclubs  
Mede door de ECI-sponsoring en toevloed van externe 
hulp kan MSV gedurende 18 seizoenen in eerste spelen.  
 

De club verovert zes interclubtitels: 3 in tweede afdeling 
(75-76, 81-82 en 84-85), 2 in  derde afdeling (74-75) en    
1 in vierde afdeling (85-86).  
 

De beste prestatie van MSV in de hoogste afdeling:     
3 keer vierde (77-78, 86-87 en 89-90). 
 

Kampioen snelschaken, reeks 1 en 2 (75-76) 
Jeugdcup van België (74-75) 
Cup van Oost-Vlaanderen (78-79)  
Jeugdkampioenschap Oost-Vlaanderen (83-84) 
5 keer Schaak zonder grenzen (tussen 79-80 en 96-97) 
Drie Provinciëntornooi (73-74)  
2 keer Int.Tornooi MSV-Hochheide (77-78 en 81-82) 
2 keer Jeugdtornooi Wetteren (79-80, 80-81)  
5 keer Jeugdtornooi Evergem (tussen 80-81 en 85-86)  
3 keer Jeugdtornooi Mariakerke (83-84, 84-85, 92-93)  
Jeugdtornooi Generale Bank Gent (86-87)  
Jeugdtornooi Liga Oost-Vlaanderen (80-81)  
2 keer Ploegentornooi Roeselare (77-78 en 78-79) 
Ploegentornooi Bredene (80-81) 
Ploegentornooi Tielt (77-78) 
Ploegentornooi Aalter (79-80) 
Ploegentornooi De Koornvrienden Gent (86-87) 
ECI-ploegentornooi Sas van Gent (75-76) 
2 keer Internationaal Kersttornooi (77-78 en  81-82) 
2 keer Schaal Paul Sierens Evergem (79-80 en 82-83) 
 

Vermeldenswaard zijn ook de IM-normen van Martin 
Martens en Gozewyn van Laatum, de overwinning in Gent 
van Chris Ghysels in simultaan tegen Anatoli Karpov, het 
afscheid van Marc Janssens (die in 87 naar de VS 
verhuist), de recordpoging blitz van Richard Wille en André 
Dieryckx in Eeklo, de nep-IM-norm in Merano die club en 
pers op stelten zette...  
 

Recordpoging blitz 
 

 
 
Met 25 uren en 1 minuut snelschaken in ‘De Gouden 
Leeuw’ te Eeklo zetten André Dieryckx en Richard Wille 
het wereldrecord snelschaken op hun naam en onttronen 
het duo Provoost-Berrevoets uit Terneuzen, die het 24 
uren volhielden.  
 

Na zowat acht uur snelschaken krijgt Richard het bijzonder 
lastig, bijt echter hardnekking door en komt zijn inzinking te  
boven. André, die verrassend fris blijft tot in de vroege 
ochtend, krijgt daarna bezoek van de man met de hamer; 
Richard schudt een reeks overwinningen uit zijn mouw, 
maar André blijft overeind... (D.E.) 
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Individuele MSV-topprestaties 
 

Nationale seniorenkampioen 

Gunter Deleyn laat MSV juichen met 
een nationale seniorentitel in 
Oostende (75-76).  
Hij verdedigt de MSV-kleuren (75-76 
t/m 77-78) na de fusie MSV-
Mariakerke, maar gaat vanaf 78-79 
KGSRL versterken. 
 

Nationale jeugdkampioenen 

Naast 14 titels in jongere 
jeugdgroepen mag MSV zich 
verheugen over twee algemene titels: 
 

In Gent verovert Chris Ghysels na 
een forse come-back de titel door  in 
de voorlaatste ronde een adem-
benemend eindspel-in-tijdnood te 
winnen tegen Jo Krijgelmans (74-75).  
 

Chris mag deelnemen aan het 
wereldkampioenschap in Tsjentiste 
(toenmalig Joegoslavië), waar hij 29

ste
 

wordt (48 deelnemers).  
 

Twee jaar later behaalt hij zijn tweede 
titel in Oostende. Daar zegeviert hij 
voor Peter Tonoli en Marc Dutreeuw. 
Ook hier klaart hij de klus door een 
indrukwekkende eindrush (76-77). 

 

 
 

Chris Ghysels 

Nationale Jeugdkampioenen 
Snelschaken 

 
De MSV-jeugd zorgt ook 

voor drie nationale 
snelschaaktitels  

(twee bij de jongens, een bij de 
meisjes). 

 

75-76:   Chris Ghysels 
87-88:   Geert Van Wonterghem 
     Karin Van den Berghe 

 
 

Karin Van den Berghe 
 

In het provinciaal vormingscentrum 
van Oostmalle verovert Karin de 
nationale meisjestitel voor clubgenote 
Kristien Van Vooren (87-88). Zij mag 
ons land vertegenwoordigen in de 
meisjes-wereldkampioenschappen in 
het Australische Adelaide... maar de 
KBSB heeft geen geld beschikbaar 
voor de meisjes en de school wil haar 
geen toestemming geven. Een forse 
streep onder haar schaakambities. 

 

Ligakampioenschappen 
 

Ligakampioenen Senioren 

Bij onze diverse ligakampioenen zijn 
er  zeven algemene ligakampioenen 

 

Rudi Van de Wynkele  (75-76) 
Herman Van de Wynkele 77-78) 

 

 
 

Marc Janssens (80-81) 
Marck Bonne (84-85) 

André Galle (77-88, 94-95) 
Daniel Lansay (95-96) 
Chris Ghysels (96-97) 

Ligakampioenen Jeugd 

Naast talloze titels in de jongere 
jeugdreeksen begroeten we zestien 
algemene  ligajeugdkampioenen (acht  
jongens en acht meisjes): 

Jongens 

Daniel Lansay  (75-76) 
André Galle (76-77) 

Helmut Cardon (77-78) 
Luc Martens (79-80) 

  
Dirk Welvaert (80-81) 
Steven Claeys (93-94) 

Mike Verkimpe (94-95, 95-96) 
 Michiel Galle (01-02) 

Meisjes 
 

Marie-Claire De Bosscher (75-76) 
 

 
 

Greta De Meyer (76-77, 78-79) 
Mia Martens (77-78) 

Masjenka Dubbeldam (79-80, 80-81) 
Katty Sabo (81-82) 

Christine Cocquyt (83-84) 
Karin Van den Berghe (85-86,86-87) 

Daphne Galle (01-02) 



 

11  

4. MSV zonder veel sterke externe hulpkrachten (Vanaf 97-98 tot 05-06) 
 
 

Na twee succesdecennia volgt een periode waarin de 
MSV-ster minder gaat schitteren. Een samenloop van 
omstandigheden of een kettingreactie ? 
 

Chris 

Lanckriet 

In 97-98 geeft Chris 
Ghysels de voorzitters-
fakkel door aan Chris 
Lanckriet, die voor de 
aartsmoeilijke opdracht 
staat de MSV-werking aan 
te passen aan de nieuwe 
realiteit.  
 
Het is ook het seizoen 
waarin het succesvolle 
‘Schaak zonder grenzen’ 
uitdooft als een kaars. 
 

Een seizoen later haakt 
ECI – na 25 jaar ! – af als 
supersponsor.  
 
Meteen het einde van een 
legendarische reeks 
internationale tornooien, 
maar ook van een niet te 
onderschatten hulp voor 
diverse clubactiviteiten.  
 
MSV is zodanig vergroeid 
met ECI dat forse 
aanpassingen nodig zijn 
om het Meetjeslands 
schaakschip drijvend te 
houden.  

 
In de zomer van 98 nemen 
we definitief afscheid van 
Robert Vanroose, een veel 
te vroeg overleden 
boegbeeld van MSV en van 
de verankering met ECI. 

 
Door het verdwijnen van sterke buitenlandse spelers kan 
MSV zich niet meer handhaven in de eerste afdeling van 
de interclubs, mede doordat bijna alle andere topclubs zich 
versterken met buitenlands schaakbloed. Vanaf 97-98 
speelt MSV vier seizoenen in tweede 
 

Wanneer ook een aantal eigen topspelers het schaken in 
clubverband voor bekeken houden of hun interclubgeluk 
zoeken bij andere clubs is ook de tweede afdeling te hoog 
gegrepen voor MSV. De vereniging staat terug op het 
niveau van 74-75. Er volgen drie seizoenen in derde. Het 
derde seizoen betekent een opflakkering: kampioen en 
promotie, maar het geluk is van korte duur. In 05-06 wordt 
het zelfs worstelen om zich te handhaven in derde... 
 

In 2002 wordt een punt gezet achter twintig topseizoenen 
in het sfeervol lokaal ’t Schoonzicht, waarin de club haar 
grootste successen beleefde. 
 

Maar – ondanks al deze tegenvallers – slaagt een 
vernieuwd bestuursteam erin MSV te stabiliseren op hoog 
niveau en de essentiële activiteiten te behouden. De 
fontein van nieuwe initiatieven droogt op, vooral bij gebrek 
aan middelen. Maar de ‘klassiekers’ houden stand en 
vormen de ruggegraat van een gelauwerd MSV, waar de 
gezelligheid primeert op presteren en imago. 
 

Na veertig seizoenen berust de sterkte van de vereniging 
op een  evenwichtige combinatie van externe -, regionale - 
en afdelingsactiviteiten. 
 

De fel afgezwakte interclubteams kunnen niet meer 
schitteren als vroeger, maar dat wordt grotendeels 
gecompenseerd door een optimale sfeer. 
 

Het K.L.Ledegancktornooi en de MSV-kampioenschappen 
- voor volwassenen en jeugd, met diverse speeltempo’s  - 
zijn de pijlers van de regionale werking. 
 

Vier afdelingen hebben na 91-92 alle stormen overleefd, 
zorgen voor stabiliteit en ontwikkelen programma’s, die 
aangepast zijn aan de behoeften van hun leden. Naast 
afdelingskampioenschappen, diverse tornooien en 
clubfeesten wordt in drie afdelingen een intense 
jeugdwerking ontwikkeld. 
 

MSV heeft meer dan voldoende redenen op de veertigste 
verjaardag met extra activiteiten te vieren. 

 

 

Digitaal kijkplezier via satelliet 
 

Geen kabelaansluiting  nodig - Meer dan 400 radio- en TV-zenders in digitale kwaliteit 
 

Eén – CANVAS – VTM - Kanaal2 - VT4 - Vijf TV – Vitaya – Nederland .… 

Speciaalzaak Satelliettelevisie en Computers         

ALTAN NV   Sluizeken, 13  9000 – GENT                  www.altan.be 

voor info tel.: 09 233 03 28  of email  info@altan.be 

Showroom – Demonstraties - High Definition TV via satelliet  

 Eigen installatiedienst Meetjesland en omstreken 
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5. Afdelingen: wel en wee (73-74 tot 90-91) 

De vier actuele afdelingen    

MSV-Eeklo 

Albert 
De 

Meyer 

Voorzitter Vanaf 75 tot 07. 

Is als bakermat van het 
Meetjeslands schaken de 
oudste afdeling van MSV.  
 

De eerste zes seizoenen van 
de geschiedenis van de 
afdeling vallen samen met 
deze van MSV. 
  
Daar komt verandering in 
vanaf 1973 met de komst 
van nieuwe afdelingen. 
 

Bij MSV-Eeklo wordt sedert 
de beginjaren grote 
aandacht besteed aan de 
afdelingskampioenschappen, 
die de afdelingsavonden 
domineren, voorafgegaan 
door een jeugdopleiding. 

 

Maar dat is geen beletsel voor het organiseren van allerlei 
aantrekkelijke tornooien. We beperken ons hier tot de 
tornooien die nog steeds op het programma staan: 
 

- Sinterklaasblitztornooi. 
- Kermistornooi. 
- Verrassingstornooi ‘Ereprijs RV’ (vroeger Jupiler-Filliers 
 en Centea Snelschaaktornooi). 
- Veteranentornooi. 
- Tornooi RPS-computers (vroeger Tornooi De Leke): op 

de dinsdagmiddag. 
 

Als voornaamste overwinningen vermelden de Eeklose 
archieven: zes overwinningen (tussen 73 en 85) in het 
K.L.Ledegancktornooi bij de volwassenen en drie bij de 
jeugd (88-89, 90-91 en 04-05). 
 

Aan de indrukwekkende schaakorganisaties die in de 
Ledeganckstad plaatsvonden (ECI-tornooien en andere) 
wordt later ruime aandacht besteed.  
 

Na kennis te hebben gemaakt met een resem lokalen heeft 
MSV-Eeklo sedert 83 een vaste stek gevonden in ‘De Leke’. 
De neerwaardse trend is sedert een paar jaar omgebogen 
door vernieuwende initiatieven vooral bij de jeugd.  

 

 
Geert Van Wonterghem 

grootste aantal 
afdelingstitels. 

MSV-Eeklo heeft reeds 39 
afdelingskampioenschappen 
achter de rug.  
 
Het lijstje van de spelers die 
het grootste aantal titels 
veroverden. 
 
1 Geert Van Wonterghem  6 
2 Marc Janssens                  5 
3 Chris Ghysels                    3  
   Freddy De Pauw                3 
5 Richard Wille                      2  
   Bart De Vogelaere              2    
   Michel Standaert                2 
   Peter D’Hont                       2 

S.K.De Ketellappers Maldegem 

Bart 
De 

Vogelaere 
Medestichter en jarenlang 

de drijvende kracht. 

Op 9 maart 1973 volgt 
Maldegem het voorbeeld 
van Ertvelde en Zomergem. 
Zes volwassenen en 
achttien jongeren zijn 
present op de eerste 
kennismaking.  
 
Kamiel Van Waes wordt 
voorzitter, later opgevolgd 
door Marc Verkinderen, 
Bart De Vogelaere, Dirk De 
Baets, Geert Martens en 
Geert Bailleul.  
 

De club beleeft tijden van 
bloei, verval en 
heropstanding. 

 

De eerste blikvangers zijn het Drie Provinciëntornooi (74), 
een simultaan met nationaal kampioen Gunther Deleyn 
(76) en de roemruchte 24 uren snelschaak (77).  
 

Wanneer velen om studieredenen het schaakleven 
vaarwel zeggen is er vanaf 79 nog slechts een geringe en 
onregelmatige activiteit in de club. In 81 besluiten de twee 
overgebleven werkers (Dirk en Bart De Vogelaere) de 
Ketellappers te laten schrappen als MSV-afdeling... met de 
hoop dat ‘bij een latere onverhoopte herleving van de 
schaaksport in Maldegem de afgebroken relatie met MSV 
kan worden verder gezet’.  
 

Het schaakvuur wordt smeulend gehouden door Bart De 
Vogelaere tot in 1983 een heropleving tot stand komt door 
de inbreng van ‘vers bloed’ (David De Baere, Dirk De 
Baets, Geert Martens en anderen). In 84 sluit de afdeling 
opnieuw aan  en organiseert vanaf dat jaar succesvolle 
Zomertornooien. 
 

Na een meningsverschil over ‘rookverbod in het 
schaaklokaal’ verlaat Bart De Vogelaere de club (90). Het 
roer wordt overgenomen door Dirk De Baets, in 98 door 
Mike Verkimpe en in 02 door secretaris Geert Martens  als 
motor achter de Zomertornooien (waaraan later een 
afzonderlijk hoofdstuk gewijd wordt). Dit twee maanden 
durend tornooi is de ruggegraat van de vereniging samen 
met het maandelijks rapidtornooi op woensdagavond. 
Sedert een paar jaar fungeert Geert Bailleul als voorzitter.  
 

  
 

De Ketellappers hebben 32 
afdelingskampioenschappen 
afgewerkt.  
 

Het lijstje van de spelers die 
het grootste aantal titels 
veroverden: 
 

1 Bart De Vogelaere          15 
2 Mike Verkimpe                  3 
 Johan Cochuyt                  3 
 
Foto:  Johan Cochuyt 
          Stille werker. 
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MSV-VAG Evergem 

Het speelt reeds geruime 
tijd in het hoofd van 
Herman De Bie om iets 
voor schakers op het 
getouw te zetten.  
 
Op zoek naar 
schaakboeken komt hij in 
1973 via familie van 
Chris Willems in contact 
met Roger Van den 
Berghe.  
 
En... op 15 februari 1974 
is er een eerste contact-
vergadering. Meteen is 
de schaakclub geboren. 

Herman 
De Bie 
Geeft in 
2006 na 
31 jaar 

voorzitterschap de fakkel door 
aan Patrick De Causmaecker.   

 
In het bestuur van het eerste uur vinden we Ghisleen Van 
de Walle, Herman Lapeere, Reginald De Roose en 
Herman De Bie. Prompt komt er een clubkampioenschap, 
gewonnen door Roger Geernaert.  
 
Het ‘handelsmerk’ van MSV-VAG Evergem is de massale 
jeugdopleiding, die onvermoeid en consequent wordt 
verder gezet. Het aantal meisjes en jongens dat in de loop 
der jaren de schaakstukken leerde hanteren valt 
nauwelijks te schatten. Wellicht zijn het er reeds meer dan 
drieduizend. Zij schaken in de loop der jaren 
vanzelfsprekend een karrevracht titels bijeen ! 
 
Logischerwijze zou men verwachten dat deze 
jeugdwerking in positieve zin afstraalt op de 
volwassenenwerking. Integendeel blijft het Evergems 
bestuur geconfrontreerd worden met problemen om de 
wekelijkse schaakavonden voor de volwassenen in leven 
te houden. Gelukkig wordt deze handicap opgevangen 
door de talrijke activiteiten die MSV in haar centraal 
Evergems lokaal belegt. Een aantal Evergemse spelers 
maakt daar dankbaar gebruik van.  
 
Evergem kan terugblikken op het sfeervol en jarenlang 
veel schakers aantrekkend duotornooi ‘Sierens-Van de 
Gehuchte’, ter nagedachtenis van twee jeugdige leden die 
in 76 overleden. Een ander uitschieter mét allure is de 
internationale ECI-driedaagse van 93. Daarnaast 
verzorgde Evergem talrijke liga-, jeugd en school-
schaaktornoooien en kampioenschappen. 
 
 

 
Jan Van Vooren 

Jeugdig schaaktalent. 

Na 32 kampioenschappen bij 
MSV-VAG Evergem ziet de 
top van de erelijst er als volgt 
uit: 
 
1 Bart De Vogelaere        8 
2 Jan Van Vooren             5 
3 Jan Verstraeten             4 
   Luc Van de Walle          4 
5 Filip De Vlieger              3 
 
De laatste jaren geldt het 
MSV-kampioenschap als 
basis van de titelstrijd.  
    

 
Luk 

Haers 

Voorzitter sedert 80. 

S.K.Den Eik 

Onder impuls van drie 
schakers uit Eeklose 
schoolploegen ( Gilbert De 
Vriendt, Patrick Scheir en 
Chris Dhaese) groeit de 
idee om een club te 
stichten in Bassevelde.      
 

Dit past in het programma 
"vul de witte schaakvlekken 
op" van MSV-voorzitter 
Roger Van den Berghe.    
 

Op vrijdagavond 7 maart 75 
wordt een eerste schaak-
avond georganiseerd in 
café ‘Het Rozenhof‘. 

 

Mede onder impuls van Patrick De Causmaecker start 
S.K.Den Eik met tien leden.  Via  schaaklessen groeit de 
vereniging gestaag uit tot een der actiefste en 
succesrijkste afdelingen van de Meetjeslandse 
Schaakvereniging (MSV).  
 

Patrick De Causmaecker geeft in 1878 de 
voorzittershamer door aan  Patrick Scheir, die een paar 
jaar later opgevolgd wordt door de huidige voorzitter, Luc 
Haers. 
 

In 1979 durft de club het reeds aan het nationaal 
juniorenkampioenschap meisjes te organiseren en herhaalt 
die stunt tijdens het seizoen 79-80. In de tachtiger jaren 
ontpopt de club zich tot de mobielste vereniging van MSV 
en behaalt meerdere successen. De club wint talrijke 
tornooien en zegeviert een paar jaar later de eerste keer in 
het  K.L.Ledegancktornooi. De spelers van S.K.Den Eik 
spelen ook een beslissende rol in de MSV-ploegen, die 
voor merkwaardige prestaties zorgen in de nationale 
interclubcompetitie en andere prestigieuze tornooien.  
 

Na twee jaar schaakstilte gaan in 94 de schaakpoppen 
opnieuw aan het dansen in Assenede doordat S.K.Den Eik 
in 1994 zijn clublokaal vestigt in lokaal Strandpaal 28 en 
uitpakt met prestigieuze ECI-twee- en driedaagsen. 
 
Eén van de belangrijkste organisaties van de laatste jaren 
is het Schaak Grens Tornooi, een tornooi met clubs uit de 
grensstreek. In 2001 zorgt Andy Van De Putte voor een 
stunt : de presentatie van zijn computer-schaakprogramma 
MAT(h)!  
 

 
Adrie den Hamer 

Een veteraan die het nog 
steeds kan ! 

Het lijstje van de spelers  
die  de 32 kampioen-
schappen van de afdeling 
domineerden: 
 
1 Chris Lanckriet         11 
2 Koenraad Pauwels (†)  7 
3 Dirk Welvaert                4 
4 Patrick Scheir               3 
   Daniel Lansay              3 
6 Adri den Hamer            2 
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De zeven afdelingen die sneuvelen vanaf 73-74 tot 90-91 
   

 

Mark Bonne 
verzamelt talloze 

MSP-titels. 

S.K.Maritiem Staalpaard 
(MSP) 

In 1981 noteert MSV de 
aansluiting van deze 
bestaande club, opgericht 
in 1975 door enkele 
collega’s van Sidmar, 
vandaar die ‘maritieme’ 
naam.  
 
Het voornaamste doel was 
zoveel mogelijk mensen 
achter het schaakbord te 
brengen door het 
organiseren van vrienden-
wedstrijden.  

 

De formule van clubleden-in-los-verband kent een grote 
bijval. De eerste contacten zijn dan ook tegen corporatieve 
schaakclubs: De Post, Generale Bank, EBES, UCB.  
 

Verschillende malen tracht MSP het corporatief schaken in 
het Gentse te promoten door het organiseren van 
tornooien (Cup Vooruit) en het deelnemen aan alles wat 
verband houdt met corporatief schaken. 
 

In 1976 sluit MSP aan bij de bond en neemt deel aan de 
interclubs met een vaste kern, die probleemloos 
promoveert naar derde om als zelfstandigde club te 
eindigen in tweede.  
 

In 1980 wordt MSP mede-organisator van het 
Driestedentornooi, verzorgt in 1981 zelf de organisatie en 
sluit in 1981 aan bij MSV. Een forse versterking van MSV 
met Marck Bonne, Roeland Verstraeten en André Willems. 
Maar ook andere degelijke spelers als Roger Ost, Freddy 
Kusseler en Freddy De Smet versterken de MSV-rangen.  
 

Onder MSV-vlag organiseert MSP in 1981 met succes                   
‘MSV-Hochheide’ en het ‘Jubileumtornooi MSV-Juventus’. 
De organisatie gebeurt door een vaste kern bestuursleden: 
Marck Bonne als voorzitter (deze functie wordt een tijdlang 
waargenomen door Marcel Yande), Roger Ost als 
wedstrijdleider en André Willems als secretaris.  
 

S.K.VTB-VAB De Witte Kaproen Wondelgem 

Robert 

Hemelsoet 
Stuwende kracht van de 

afdeling. 

VTB-VAB pakt in 
Wondelgem reeds in   
78-79  uit met een 
bescheiden recreatief 
initiatief, twee seizoenen 
op rij gewonnen door 
Anita Schietaert. 
 
Deze ‘vriendenclub’ sluit  
aan als ‘recreatieve’ 
afdeling van MSV, met 
een speciaal statuut.  
 
Bijzonderste organisatie: 
een jaarlijks ploegen-
tornooi. 
 

 

 

S.K.Mikhail Tal Zomergem 

Deze club start op 2 maart  met een vijfkoppig bestuur 
onder impuls van voorzitter Dirk Claeys. De zeer hoopvol 
van wal gestoken club zal er echter na vier seizoenen de 
brui aan geven. Als bijzonderste spelers herinneren wij ons 
Luc Wille, Freddy De Maere en... Theo De Maere  die 
momenteel nog erg actief is bij diverse MSV-tornooien en 
bij de Ketellappers. De club organiseert een drietal 
Zomertornooien en neemt deel aan het 
K.L.Ledegancktornooi en wordt zelfs derde in het 
K.L.Ledegancktornooi. 
 

MSV-Assenede 

Op 18 mei 1973 komt er een nieuw initiatief van de grond 
in jeugdklub "Shebam" waar de "Asseneedse 
schaakvrienden" van start gaan met een openingstornooi, 
dat gewonnen wordt door Chris Willems uit Ertvelde. 
Onder de bezielende leiding van Johan Christiaen, die het 
eerste clubkampioenschap wint, evolueert deze club op    
9 november 1973  tot  MSV-Assenede. Een club met 
meerdere gereputeerde spelers: Adrie den Hamer, Johan 
Maes, Daniel Lansay, Koenraad Pauwels(†) ... Gedurende 
vijf seizoenen blijft MSV-Assenede actief in het 
K.L.Ledegancktornooi  en worden er clubkampioen-
schappen georganiseerd. In de zomervakantie 1975 geeft 
Assenede het startsein van het vijfde MSV-zomertornooi. 
In 1976 organiseert de Asseneedse club (onder impuls van 
Ronald Facchin, Etienne Lansay(†), Johan Christiaen en 
Yvar Van Damme) met veel allure het 25ste Nationaal 
Juniorenkampioenschap in de Rijkslagere School van 
Assenede.  In 1978 verdwijnt de club, maar S.K.Den Eik 
zorgt voor een valabel alternatief. 
 

MSV-Kaprijke 

Op 28 augustus 1975 neemt William Depré het initiatief 
voor een jeugdige en dynamische club, die een forse 
reputatie zal opbouwen als organisator van diverse 
ligajeugdkampioenschappen in de Kerstvakantie.  
 

S.K.De Burggrave Evergem (Kerkbrugge) 

In 1982 stampt Albert De Langhe een nieuwe afdeling uit 
de grond, die zich zal laten opmerken door een goed 
georganiseerde jeugdopleiding.  
 

S.K.De Torenkring Waarschoot 
 

Luk 
Van de 
Keere 

Voorstander van 
samenwerking met MSV. 

Onder leiding van Luk Van 
de Keere krijgen de 
plannen om een 
volwaardige club op te 
richten een concrete 
gestalte tijdens de lente 
van 1986.  
 
Op 1 juli 1986, eerste dag 
van het twintigste MSV-
seizoen, sluit de 
gloednieuwe club aan als 
negende afdeling van MSV: 
een mooi verjaardags-
geschenk ! 
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De vier afdelingen die zelfstandige clubs worden 
 

René 
De 

Coninck 
heeft jarenlang de touwtjes 

in handen.  

S.K.Artevelde 

Op 4 februari 1973 gaan 23 
enthousiaste schakers in 
restaurant ‘De Hoeve’ van 
start met een club.  
 
Stichter Luc Wulgaert wordt 
eenparig tot voorzitter 
gekozen; Luc Roegiers, 
Francis Raemaeckers en 
Chris Willems vervolledigen 
het bestuur.  
 
Reeds in 1973 wordt 
deelgenomen aan het 
K.L.Ledegancktornooi.  

 

In 1974 wordt gestart met een intense jeugdopleiding met 
25 jongeren. Met deze jeugd zal S.K.Artevelde zijn 
grootste successen boeken: kampioen van België lager 
onderwijs (74-75), diverse provinciale titels, een 
interclubtornooi  in Evergem en zelfs een nationale 
kampioene bij de miniemen ! En de jeugd blijft aangroeien 
en sterker worden. 
Tweemaal wordt de Trofee Albert Van de Gehuchte in 
Evergem gewonnen en eindelijk het fel begeerde 
K.L.Ledegancktornooi.  
Merkwaardig detail: de club kent vijf voorzitters in negen 
jaar... Luc Wulgaert, Frank Roex, Ronald Facchin, Chris 
Willems en René De Coninck.  
De ‘Blokhut’ wordt de bakermat van het schaken in 
Ertvelde.  
S.K.Artevelde blijft een toonaangevende MSV-afdeling tot 
incidenten met MSV-Eeklo aan de basis liggen van hun 
vertrek uit MSV. 
 
S.K.Zelzate 

Na de zomer van 1976 
wordt Roger Van den 
Berghe door Marcel Van 
Hecke(†) uitgenodigd om 
een schaakclub te 
promoten in Zelzate.  
 
S.K.Zelzate is in alle 
bescheidenheid geboren.  
 
Enkele namen uit deze 
pionierstijd: Marcel Van 
Hecke(†), Tadek Bletek(†), 
Piet Broekhuizen, Aimé 
Vermeersch, Albert De 
Langhe en Eric De Paepe.  

Jacques De Keere 
Het gezicht van 

S.K.Zelzate. 

 
De gemeente stelt het cultureel centrum ter beschikking en 
de club groeit geleidelijk naar 35 leden.  
In oktober 1977 organiseert de piepjonge club samen met 
HWP Sas van Gent het Kanaalzoneschaaktornooi, een 
levend schaakspel op de markt geënsceneerd met Adrie 
den Hamer en Tadek Bletek(†) als spelers en in 1979 wint 
Zelzate reeds het K.L.Ledegancktornooi.  
Er volgt een simultaan van Tadek Bletek(†), die een dozijn 
nieuwe leden oplevert !  

In 1985 herhaalt de club de stunt om het 
K.L.Ledegancktornooi te winnen met Johan Maes, Tadek 
Bletek, Marcel Yande, Jacques De Keere en Christophe 
Vleeshouwers.  
Men waagt zich zelfs met succes aan de organisatie van 
Belgische jeugdsnelschaakkampioenschappen op 1 mei 
1982. In het seizoen 88-89 verlaat S.K.Zelzate MSV, als 
gevolg van  troebelen tussen S.K.Artevelde en MSV-Eeklo. 
 

S.K. Mariakerke  

De club bestaat reeds lang, maar beslist in het seizoen  
74-75 een afdeling van MSV te worden, maar zal het 
slechts één seizoen blijven als gevolg van conflicten 
tussen de secretaris van de club en MSV. Een scheuring in 
de club is het gevolg: het grootste gedeelte van de leden 
opteert voor de oprichting van een nieuwe club, los van 
MSV. Wel komen enkele gegereputeerde spelers van 
S.K.Mariakerke de MSV-rangen vervoegen: o.a. Gunter 
Deleyn, Johan Goormachtigh, de gebroeders Galle (Paul 
en André)....  
 
S.K.Sleyne 

Op 22 juni 1975 volgt de stichting van een club in Sleidinge 
onder impuls van Etiënne Van Teemsche. In het spoor van 
de troebelen rond S.K.Mariakerke zegt deze afdeling  MSV 
eveneens spoedig vaarwel. 
 

 
Het is niet steeds een schot in de roos. In 1973-74 falen 
twee clubstichtingen in Eeklo: 
 
S.K.Anita (in een frituur rechtover het station) en 
S.K.Beukenhof (jeugdhuis). 
 
In 1971-72 worden pogingen ondernomen om nieuwe 
afdelingen op te richten in Sleidinge (Sint Joris), 
Assenede (Filas), en Waarschoot (VTB-VAB).  
 
Sleidinge en Assenede associëren met MSV op dezelfde 
basis als de schoolclubs, maar de nieuwe afdelingen 
overleven niet lang.  
 
S.K.Filas organiseert onder impuls van Robert Dierickx in 
lokaal Diederik de eerste wedstrijd voor de                          
"Intergemeententrofee van het Meetjesland". Twintig 
schakers uit acht gemeenten leggen daar op 25 juli 1972 
de basis van het latere K.L.Ledegancktornooi.  
 
Een paar maanden later organiseert Filas nog de 
eindronde van de "Cup van het Meetjesland" en het 
allereerste "Drie Provinciëntornooi" in de gemeentelijke 
jongensschool, waar ook schaaklessen gegeven worden. 
Daarna deemstert de club stilaan weg.  
 

 
P.S. Het publiceren van foto’s is steeds een delicate 
aangelegenheid, omdat er in de loop der jaren nogal wat 
verschuivingen kunnen plaatsvinden. 
 
De in het hoofdstuk  ‘Afdelingen: wel en wee’  
gepubliceerde fotos werden genomen naar aanleiding van 
de 15

de
 verjaardag van MSV (81-82). MSV telt op dat 

ogenblik negen afdelingen. 
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1 67/68 1                1 N L    
2 68/69 2                1 N L    
3 69/70 3                1 N B    
4 70/71 4                1 G B    
5 71/72 5                1 G B   4 
6 72/73 6                1 C G   3 
7 73/74 7 1 1 1 1            5 C G  1 3 
8 74/75 8 2 2 2 2 1 1 1         8 C G  2 3 
9 75/76 9 3 3 3 3 2  2 1        8 C G  3 2 
10 76/77 10 4 4 4 4 3  3  1 1      9 R G  4 1 
11 77/78 11 5 5 5 5 4  4  2 2      9 R H  5 1 
12 78/79 12 6  6  5  5  3 3      7 R H  6 1 
13 79/80 13 7  7  6  6  4 4      7 R H  7 1 
14 80/81 14 8  8  7  7  5 5      7 B H  8 1 
15 81/82 15 9    8  8   6 1  1   6 B H  9 2 
16 82/83 16 10    9  9   7 2 1 2   7 B S  10 1 
17 83/84 17 11    10  10   8 3  3   7 B S  11 2 
18 84/85 18 12  9  11  11   9 4  4   8 B S  12 2 
19 85/86 19 13  10  12  12   10 5  5   8 B S  13 1 
20 86/87 20 14  11  13  13   11 6  6 1  9 B S  14 1 
21 87/88 21 15  12  14  14   12 7  7 2  9 B S  15 1 
22 88/89 22   13  15  15    8     6 D S  16 1 
23 89/90 23   14  16  16    9     5 D S  17 1 
24 90/91 24   15  17  17    10     5 D S  18 1 
25 91/92 25   16  18  18         4 C S  19 1 
26 92/93 26   17  19  19         4 C S  20 1 
27 93/94 27   18  20  20         4 C S  21 1 
28 94/85 28   19  21  21         4 C S  22 1 
29 95/96 29   20  22  22         4 C S  23 1 
30 96/97 30   21  23  23         4 C S  24 1 
31 97/98 31   22  24  24         4 L S  25 2 
32 98/99 32   23  25  25         4 L S   2 
33 99/00 33   24  26  26         4 L S   2 
34 00/01 34   25  27  27         4 L S   2 
35 01/02 35   26  28  28         4 L S   3 
36 02/03 36   27  29  29         4 L P   3 
37 03/04 37   28  30  30         4 L P   3 
38 04/05 38   29  31  31         4 L P   2 
39 05/06 39   30  32  32         4 L P   3 
40 06/07 40   31  33  33         4 L P    
 

Tijdens het seizoen 67-68 associeren drie schoolclubs (JKAE, SKSV en SK PTI) bij MSV,  evenals twee  gemeentelijke 
clubs (St.Joris Sleidinge en Filas Assenede. Na de herstructurering van MSV worden deze schoolclubs rechstreeks 

afhankelijk van de afdeling MSV-Eeklo. S.K.De Witte Kaproen Wondelgem is een recreatieve afdeling.
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6. Achttien seizoenen in de hoogste interclubafdeling 
 

Het prille begin 

Schaken kent vanaf 1972 een enorme impuls door de 
sensationale WK-match tussen Spasski en Fischer. Vooral 
op aandringen van Richard Wille debuteert MSV in 71-72 
in vierde klasse en promoveert onmiddellijk naar derde, 
alhoewel de ploeg slechts tweede wordt na Jean Jaurès. 
 

De promoverende ploeg:  

Freddy Van Holderebeke  6   (7)  
Richard Wille         4   (6)  
Chris Ghysels        2,5  (4)  
Dennis Debbaut       2   (5)  
Frank Gelaude        2   (4)  
André Dieryckx        1   (1)  
Piet Gelaude         0  (1) 
Totaal            17,5  (28) 
 

Twee spelers van de eerste ploeg zijn nog steeds lid van 
MSV : Chris Ghysels en Richard Wille.  
 

Indrukwekkende opmars 

Mede door de versterkingen na de fusie met 
S.K.Mariakerke promoveert MSV in 74-75 naar tweede: 
 

De ploeg: 

Chris Ghysels        4,5  (5) 
Adrie den Hamer       3   (6) 
Denis Debbaut        3   (8) 
Freddy Van Holderbeke   5   (7) 
Frank Gelaude        0   (1) 
LucWille           7,5  (8) 
Freddy De Maere       8   (8) 
Marc Janssens        3,5  (5) 

Totaal             34,5 (48)  
 

 
 

In 75-76 stoomt MSV door naar eerste met volgend team:  

Gunter Deleyn        6   (7) 
Chris Ghysels        5   (8) 
Rudy Van de Wynkele    8   (9) 
Eric Van de Wynkele     7   (9) 
Adrie den Hamer       8   (9) 
Adrie Dubbeldam      3   (5) 
Freddy De Maere       4   (4) 
Luc Wille           1,5  (2) 
Hans Oosterhout       0,5  (1) 

Totaal             43  (54) 
 

De ploeg houdt het er vijf seizoenen uit ondanks het 
afhaken van S.K.Mariakerke. Belangrijke topspelers laten 
zich verleiden door de sirenenzang van de KGSRL: eerst 
Rudi Van de Wynkele, later Gunter Deleyn. Eric Van de 
Wynkele wordt inactief. Hun heengaan zal stilaan zijn tol 
eisen... Maar, mede door de komst van MSP-versterking 
(Marck Bonne, Roeland Verstraeten, André Willems) 
herovert MSV een plaats bij de topploegen.  
 

 
 

De kampioenenploeg 81-82: 

Marck Bonne         6   (9) 
Chris Ghysels        6   (9) 
Roeland Verstraeten     6   (9) 
Marc Janssens        3,5  (8) 
André Willems        5   (6) 
Herman Van de Wynkele   5,5  (7) 
André Galle          4   (5) 
Paul Galle          0,5  (1) 

Totaal             36,5 (54)  
 

Het geluk duurt één jaar... Er volgen twee seizoenen in 
tweede afdeling. Maar in 84-85 promoveert MSV opnieuw 
naar eerste. 
 

Met volgend team: 

Marck Bonne         5   (9) 
Chris Ghysels        6,5  (9) 
Marc Janssens        6,5  (8) 
Adrie den Hamer       6   (9) 
Roeland Verstraeten     6,5  (9) 
Herman Van de Wynkele   3,5  (6) 
Wilfried Vleeskens      4   (8) 
Geert Van Wonterghem   7   (9)  
Jean-Pierre de Backere   4   (5)  

Totaal             (51) (72)  
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Twaalf seizoenen in eerste ! 

Vanaf 85-86 speelt MSV gedurende twaalf seizoenen 
onafgebroken in eerste afdeling, mede door de inbreng 
van Nederlandse topschakers. Eerst kleppers als Han 
Janssen en Martin Martens, later ook nog talentrijke 
noorderburen als Gozewijn van Laatum en Bert van der 
Linden. Vanaf 91-92 moet er evenwel geknokt worden om 
stand te houden, mede door het feit dat de interclubs nu 
onbeperkt (vroeger slechts drie spelers) openstaan voor 
buitenlandse spelers.  
 

Drie keer vierde in eerste ! 
 

MSV slaagt er drie keer in eervol vierde te worden in de 
hoogste afdeling van de nationale competitie.  

 

In 77-78 met : 

Gunter Deleyn        5,5   (8) 
Chris Ghysels        5   (8) 
Erik Van de Wynkele     2,5  (9) 
Adrie den Hamer       4   (6) 
Herman Van de Wynkele   5   (9) 
Gert van Rij          4,5  (6) 
Jimmy van de Vreede    0,5  (2) 
Luc Wille           0,5  (3) 
Daniel Lansay        5   (9) 
Helmut Cardon        3   (3) 
André Galle          1   (2) 
Marc Janssens        1   (6) 
Chris Willems        1   (1) 

Totaal             38,5 (72) 
 
In 86-87 met : 

Han Janssen         4,5   (8) 
Chris Ghysels        4   (8) 
Marck Bonne         3   (6) 
Marc Janssens        3   (6) 
Roeland Verstraeten     4   (8) 
Herman Van de Wynkele   4   (6) 
Adrie den Hamer       2   (8) 
Geert Van Wonterghem   1,5  (4) 
Martin Martens        5,5  (8) 
Daniel Lansay        0,5  (1) 
Freddy De Pauw       0   (1) 

Totaal             32  (64)  
 

In 89-90 met : 

Han Janssen        7,5   (11) 
Alex Denijs          1   (3) 
Martin Martens        5,5  (9) 
Marck Bonne         3,5  (9) 
Chris Ghysels        6   (11) 
Gozewyn van Laaum     7,5  (10) 
Janco Dees          0,5  (2) 
Roeland Verstraeten     6   (11) 
Daniel Lansay        7,5  (11) 
André Galle          1,5  (7) 
Johan Maes         1   (2) 
Adrie den Hamer       1   (1) 
Freddy De Pauw       1   (1)  
 

Totaal             49,5 (88) 

Uittocht topspelers 

De komst van Peter Tonoli en Daniël Vanheirzeele weegt 
niet op tegen het inactief worden van André Willems, 
Marck Bonne en Roeland Verstraeten.  
 

Later doet de ‘uittocht’ van de topspelers Chris Ghysels en 
André Galle MSV in derde afdeling belanden.  
 
Het duurt tot in het seizoen 04-05 om opnieuw - mede door 
de komst van Bahrija Brkic - door te stoten naar tweede 
met volgend team: 
 

Bahria Brkic         9  (11) 
Herman Van de Wynkele   2,5 (5) 
Wilfried Vleeskens      6,5 (8) 
Chris Lanckriet       7,5 (11) 
Mike Verkimpe       7,5 (10) 
Dirk Welvaert        1,5 (5) 
Gosse Kamminga      2  (2) 
Philip De Vroe        3  (8) 
Bart De Vogelaere      1,5 (3) 
Tony Ysabie         1  (1) 
Jan Verstraeten       1  (2) 

Totaal             43 (66) 

Maar de ploeg houdt er niet stand en... Bahrija Brkic ruilt 
MSV voor Rapid Aalter. In het seizoen 05-06 wordt 
opnieuw gestreden in derde afdeling. Bescheidener, maar 
tevreden ! 
 

 

 
Han Janssen 

 
Martin Martens 

De Nederlanders Han Janssen en Martin Martens  hebben 
een groot aandeel in de goede interclubprestaties van 
MSV.  Samen  zorgen  zij   voor   93 punten uit 156 partijen  
(60 %). 

Han komt bij MSV in 85 door toedoen van Marc Janssens 
en blijft bij MSV tot einde 2001. Hij vindt dat zijn rol op 
natuurlijke wijze is uitgespeeld: van basisspeler tot 
reservespeler. De Utrechtenaar vermindert de laatste tien 
jaar geleidelijk zijn ambities als wedstrijdschaker. Hij kijkt 
met weemoed terug op de voorbije 16 jaar bij MSV en 
vindt dat hij de regel ‘first in, last out’ keurig in acht heeft 
genomen. Hij scoort 49 punten uit 88 partijen (56 %). 
 
Martin begint de MSV-kleuren te verdedigen in 86 en blijft 
er tot 2001.  In zijn afscheidseizoen 90-91 scoort hij 7 uit 9! 
Daarna wint hij het Euwe-tornooi in Sas van Gent (voor 
Motwani), gaat  doctoreren in Rotterdam, speelt zijn laatste 
partijen voor MSV in  91-92, huwt en verhuist naar Groot-
Brittannië. Hij scoort 44 uit  68 partijen (65 %). 
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ECI-sponsoring en 
MSV-interclubprestaties. 

 
De opgang en neergang 
van ons eerste 
interclubteam houdt in niet 
geringe mate verband met 
de sponsoring van ECI 
(Vanaf 74-75 t/m 98-99). 
 
Van die 25 ECI-seizoenen 
speelt MSV er niet minder 
dan achttien in eerste, zes 
in tweede en een in derde 
afdeling.  
 
In de andere tien 
seizoenen: drie in tweede,  
zes in derde en één in 
vierde afdeling. 
  
De aanwinst en de uittocht 
van spelers houdt  
grotendeels verband met de 
interclubresultaten van 
MSV.  

 

Opnieuw versterking 
uit Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Voor het jubileumseizoen  
06-07 komen twee sterke 
Zeeuwsvlaamse kleppers 
MSV versterken: 
 

Adrie den Hamer van  
HWP Sas van Gent 
 

en  
 

Matthieu Freeke van 
s.c.Terneuzen  
(2157 NL-Elo). 
 

Maar het wordt zwaarder en 
zwaarder voor de MSV-
teams om stand te houden  
want de andere clubs zitten 
niet stil en zorgen van langs 
om meer voor forse 
buitenlandse versterkingen. 

Seizoenen mét ECI-sponsoring 
in blauw. 

 1 2 3 4 

71-72    2 

72-73   7  

73-74   2  

74-75   1  

75-76  1   

76-77 7    

77-78 4    

78-79 7    

79-80 8    

80-81 10    

81-82  1   

82-83 9    

83-84  5   

84-85  1   

85-86 5    

86-87 4    

87-88 6    

88-89 5    

89-90 4    

90-91 6    

91-92 7    

92-93 9    

93-94 8    

94-95 10    

95-96 7    

96-97 12    

97-98  4   

98-99  4   

99-00  3   

00-01  12   

01-02   6  

02-03   2  

03-04   1  

04-05  10   

05-06   8  

     

 18 9 7 1 

 
In de overzichten die we 
publiceren vermelden we 
enkel de spelers die 
minstens dertig punten 
scoren voor de eerste 
ploeg van MSV, de andere 
spelers worden globaal 
vermeld. 

 

De totaalscore van de eerste ploeg: 
 

1255 punten uit 2449 partijen (51.25 %) 
                    
- 41 eigen spelers scoren      482.5 ptn  (974 partijen)  
- 22 buitenlandse spelers       396.5 ptn (694 partijen)  
- 16 andere Belgische spelers     376  ptn (781 partijen)  
- 79 spelers            1255  ptn (2449) 
 

Omgezet in percentages: 

51.90 % eigen spelers       38.45 % (39.77 %)  
27.85 % buitenlandse spelers   31.59 % (28.34 %) 
20.25 % andere Belgische spelers 29.96 % (31.89 %) 
 

Hierna een meer gedetailleerd overzicht. 
 

22 buitenlandse spelers (hoofdzakelijk Nederlanders) 
met vermelding van hun interclubscores voor MSV 1: 
 

Gozewyn van Laatum       62   (103) 
Adri den Hamer          54   (108) 
Han Janssen            49       (88) 
Martin Martens           44       (68) 
Bert van der Linden        34       (67) 

Verder 17 spelers met       153,5  (260) 

Totaal: 22 spelers met       396,5  (694) 
 

16 Belgische spelers afkomstig van  andere clubs: 
 

Herman Van de Wynkele 83,5  (172) 
André Galle  74,5  (166) 
Roeland Verstraeten  71,5  (144) 
Marck Bonne  54,5  (111) 
Erik Van de  Wynkele  23   (53) 

Verder 11 spelers met  67   (132) 

Totaal: 16 spelers met  376  (781) 
 

 

Herman Van de Wynkele 

 

Roeland Verstraeten 

 
41 Eigen spelers 

 
Chris Ghysels   141   (271) 
Marc Janssens    43,5  (83) 
Daniel Lansay     39,5  (78) 
Chris Lanckriet     39   (85) 
Mike Verkimpe     28,5  (46) 

Verder 36 spelers met  191   (411) 

Totaal: 41 spelers met  482,5  (974) 
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Actuele sterkhouders van MSV: 

    
            Chris Ghysels                              Mike Verkimpe 
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1 Chris Ghysels 141 271 
2 Herman Van de Wynkele 85,5 175 
3 André Galle 74,5 166 
4 Roeland Verstraeten 71,5 144 
5 Gozewyn van Laatum 62 103 
6 Marck Bonne 54,5 111 
7 Adri den Hamer 54 108 
8 Han Janssen 49 88 
9 Martin Martens 44 68 
10 Marc Janssens 43,5 83 
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1 Herman Van de Wynkele 85,5 175 
2 Chris Lanckriet 39 85 
3 Mike Verkimpe 28,5 46 
4 Philip De Vroe 17 41 
5 Bart De Vogelaere 16 43 
6 Gosse Kamminga 15,5 26 
7 Wilfried Vleeskens 14 26 
8 Freddy De Pauw 10,5 23 
9 Dirk Welvaert 9 23 
10 Tony Ysabie 7 12 
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1 Chris Ghysels 142 272 
2 Chris Lanckriet 114,5 211 
3 Bart De Vogelaere 110 232 
4 André Galle 109 232 
5 Herman Van de Wynkele 98 200 
6 Adri den Hamer 85,5 164 
7 Mike Verkimpe 78,5 121 
8 Gosse Kamminga 78,5 150 
9 Hendrik De Wit 76 132 
10 Roeland Verstraeten 71,5 145 
11  Freddy De Pauw                   71,5  153 
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1 Chris Lanckriet 114,5 211 
2 Bart De Vogelaere 110    232 
3 Herman Van de Wynkele 98      200 
4 Mike Verkimpe 78,5   121 
5 Gosse Kamminga 78,5   150 
6 Hendrik De Wit 76      132 
7      Freddy De Pauw                   71,5   153 
8      Rudy Geirnaert                     70,5   162 
9      Patrick van Damme              67,5   137 
10    Philip De Vroe                      58,5   133    

 

Spelers die minstens 200 partijen speelden 

(nog actieve spelers in vet) 
 

Chris Ghysels 272 
Bart De Vogelaere 232 
André Galle 232 
Chris Lanckriet 211 
Herman Van de Wynkele 200 
 

Spelers die minstens 100 partijen speelden 
(nog actieve spelers in vet) 

 

Adri den Hamer 164 (*) 
Rudy Geirnaert 162 
Freddy De Pauw 153 
Gosse Kamminga 150 
Roeland Verstraeten 145 
Patrick van Damme 137 
Daniel Lansay 133 
Philip De Vroe 133 
Hendrik De Wit 132 
Albrecht Heeffer 124 
Jan Verstraeten 123 
Mike Verkimpe 121 
Marc Janssens 112 
Marck Bonne 111 
Gozewyn van Laatum 107 
Noël Verledens 106 
 

(*) Wordt weer actief vanaf het seizoen 06-07. 
 
              

Primeur 
 

 
 

In februari 85 lezen we in de ‘De Gentenaar’: 
‘Zondagnamiddag zaten in het clukblokaal van de KGSRL 
voor het eerst in de Belgische schaakgeschiedenis twee 
uitsluitend uit vrouwen bestaande teams tegenover elkaar.  
 

Het plaatselijke Gentse team nam het op tegen een 
speciaal voor de gelegenheid uit vrouwen samengestelde 
Meetjeslandse ploeg. 
 
KGSRL:  Christine Bezsilko,Suzanne Genetello,  
     Hilde Bertens en Eveline Desmet.  

MSV:   Mieke Baeke, Irmgard de Pillecyn,  
     Liliane Van de Velde en Christine Cocquyt.  
 

Eindstand: 2-2 door winstpunten van Irm en Christine. 
Coach: Jan-Pieter de Backere. 
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7. K.L.Ledegancktornooi 
 

  
Sfeerbeelden uit de beginjaren van het K.L.Ledegancktornooi. 

 
Op 10 januari 70 wordt het allereerste K.L.Ledegancktornooi gehouden met plaatselijke gelegenheidsploegen. Het 
‘Koninklijk Atheneum Eeklo’ zegeviert. 
 

Op 27 februari 71 wordt een indrukwekkend tweede K.L.Ledegancktornooi voor ploegen georganiseerd in het Koninklijk 
Atheneum. Meester Frits van Seters (meervoudig nationaal kampioen) is er de eregast van de 224 deelnemers. 
 

Het derde K.L.Ledegancktornooi (in het Sint Vincentiuscollege) wordt een daverend succes met 316 deelnemers        
(Jos Boey is eregast). 
 

Tijdens de zomervakantie van 72 wordt een Intergemeententrofee georganiseerd met vier ronden (in Assenede, 
Sleidinge, Zomergem en Eeklo). Dit tornooi ligt aan de basis van fundamentele hervormingen van de vereniging vanaf  
73-74. en van het huidig K.L.Ledegancktornooi. In januari 73 beslist het bestuur de Intergemeententrofee te 
regionaliseren tot vierde K.L.Ledegancktornooi.  

 

 
 

De eerste logo van het K.L.Ledegancktornooi 
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In een verslag uit 1988 van Johan Maes 
over het               K.L.Ledegancktornooi 
lezen wij: 
 
“Het logische en het onlogische te 
verenigen is de taak van alle 
wijsbegeerte, dewijl beide zich bij 
ondervinding gelijkelijk opdringen en de 
waarheid in feiten zowel in wijsheid als in 

onzin haar gang gaat”.            (Uit Ibn Bar Ren’nod, 14
de

 
boek) 
 
 
 

De bovenstaande titel heb ik overgenomen uit de bundel 
“De Nederlander en andere korte verhalen”, geschreven 
door schaakgrootmeester Jan-Hein Donner, die onlangs 
een literaire prijs in ontvangst mocht nemen. Een tornooi 
naar hem genaamd behoort zeker nog tot de 
mogelijkheden. Ook Stefan Zweig, die met 
“Schachnovelle” de kunst van het spel verstond, kan een 
goede naamsbetiteling voor een jaarlijks terugkomend 
schaakfestijn zijn. 
 

Karel Lodewijk Ledeganck, geboren in het begin van de 
vorige eeuw, is een van onze Zuid-Nederlandse 
vertegenwoordigers van de Vlaamse Romantiek. Hij leeft 
in een periode waar, na de Napoleontische oorlogen, het 
nationaal bewustzijn hoogtij viert. In diezelfde tijd hanteren 
Byron, Schiller en Victor Hugo de penneveer. 
 

In de korte hereniging van Noord en Zuid leeft het 
zuidnederlands weer op. Een gezonde taalpolitiek van 
Willem I is een van de pijlers van de opkomst van literaire 
centra en bloei van de Vlaamse taal. In Gent en Antwerpen 
zijn mannen zoals Jan Frans Willems en Hendrik 
Conscience de moraalridders in een verfranst België na de 
revolutie van 1831. 
 

Karel Lodewijk Ledeganck is een 
Meetjeslander. “De Burgslot van 
Zomergem” is een somber episch werk, 
geschreven in de plaats zelf, alwaar hij 
een tijd vrederechter is. 
 

Dat hij het schaakspel machtig was, ben ik 
niet te weten gekomen. Maar hij zou er geen problemen 
mee gehad hebben dat zijn naam een van de belangrijkste 
schaakmanifestaties siert.    Johan Maes 
 

 
Op 17 oktober 1973 wordt in Maldegem de eerste ronde 
gespeeld van het geregionaliseerde K.L.Ledegancktornooi. 
Na ronden in Eeklo, Zomergem en Ertvelde heeft op 22 
maart 74 de slotronde plaats in Sint Pietershof Assenede. 
 

Het K.L.Ledegancktornooi omvat een individueel en een 
interploegenluik.  
 

In het ‘individueel’ nemen twaalf deelnemers de start, 
MSV-ers en gastspelers.  
 
Aan het ‘interploegentornooi’ (voor zestallen) nemen zes 
teams deel: Eeklo (2), Maldegem, Zomergem, Ertvelde en 
Assenede. 

Erelijsten 
 

Eéndagstornooien 
 
      Eerste       Tweede        Derde 
 
1  69-70 Plaatselijke Gelegenheidsploegen  
      K.Atheneum Eeklose SK  Dou-re-bel  
2  70-71 Interploegen (61 viertallen) 
      Jean Jaurès SK Mariakerke Eeklose SK 
3  72- 73 Interploegen (79 viertallen) 
      MSV     K.Brugse SK  Jean Jaurès 
 

Na de ‘regionalisatie van MSV’ 
 

Individueel 
 

  1 73-74   Chris Ghysels      
  2 74-75   Eric Van de Wynkele (4 Luc Wille,1

ste 
MSV-er) 

  3 75-76   Chris Ghysels  
  4 76-77   Chris Ghysels  
  5 77-78   Daniel Lansay 
  6 78-79 Marc Janssens 
 

Ploegen 
 

Het succesverhaal van S.K.Den Eik begint in het seizoen 
85-86: zestien titels in 21 seizoenen ! Daarnaast nog vijf 
tweede en vijf derde plaatsen. 
MSV-Eeklo verovert zijn zes titels in de beginjaren van het 
tornooi, tevens verzamelt de club tien tweede en tien derde 
plaatsen. 
S.K.Artevelde behaalt vier titels, tien vice-titels en zes 
derde plaatsen. 

 
            Eerste       Tweede        Derde 
 
  1 73-74   Eeklo         Maldegem     Zomergem 
  2 74-75   Eeklo         Assenede     Evergem 
  3 75-76   Mariakerke  Eeklo          Artevelde 
  4 76-77   Eeklo         Maldegem     Eeklo 2 
  5 77-78   Eeklo         Evergem      De Eik 
  6 78-79   Eeklo         Ertvelde      Evergem 
  7 79-80   Zelzate      Ertvelde      Den Eik 
 
 

 
 

79-80: Eerste triomf voor S.K.Zelzate met: 
Johan Maes, Tadek Bletek(†), Lucien Adang, 

Piet Broekhuizen, Erik De Paepe en Jacques De Keere. 
Foto: enkele spelers van de ploeg omringd door 

clubgenoten. 
  



 

23    

  8 80-81   Artevelde    Den Eik       Eeklo 
  9 81-82   Zelzate      MSP           Artevelde 
10 82-83   Artevelde    Zelzate       Eeklo 
11 83-84   Zelzate      Eeklo          Den Eik 
12 84-85   Eeklo         Den Eik       Zelzate 
13 85-86   Den Eik      Eeklo          Zelzate 
 
 

 
 

86-87: Tweede zege van S.K.Den Eik. 
V.l.n.r.: Johan Maes, Olaf van der Sloot, Gerard de Winter, 

Chris Lanckriet, Daniel Lansay en Paul Galle. 
 

 
14 86-87   Den Eik      Artevelde     Evergem 
15 87-88   Den Eik      Eeklo          Artevelde 
16 88-89   MSP          Eeklo          Den Eik 
17 89-90   Den Eik     MSP           Eeklo 
18 90-91   MSP          Eeklo          Den Eik 
19 91-92   Den Eik     Artevelde     Maldegem 
20 92-93   Den Eik     Artevelde     Maldegem 
21 93-94   Den Eik      Eeklo          Evergem 
22 94-95   Artevelde   Den Eik       Eeklo 
23 95-96 Artevelde   Den Eik    Maldegem 
24 96-97 Den Eik   Eeklo      Artevelde 
25 97-98 Den Eik   Artevelde    Eeklo 
26 98-99 Den Eik   Aalter     Eeklo  
27 99-00 Den Eik   Artevelde    MSV West (Eeklo 
                     & Maldegem) 
28 00-01 Den Eik   Artevelde    Eeklo 
29 01-02 Den Eik   Artevelde    Eeklo 
30 02-03 Den Eik   Artevelde    Eeklo 
31 03-04 Den Eik   Eeklo      Artevelde 
32  04-05 Den Eik   Eeklo      Artevelde 
33 05-06 Aalter    Den  Eik    Artevelde 

 
Individuele laureaten 

 
92-93 Johan Maes 
93-94 Kathleen De Meyere &   
    Ronan Van Wijnsberghe 
94-95 Rik De Coninck &  
    Chris Lanckriet 
95-96 Dirk De Baets 
96-97 Gerard De Winter 
97-98 Rik De Coninck 
98-99 Philip De Vroe 
99-00 Herman Van de Wynkele 
00-01 Yves De Vliegher &  
    Jakob Buysse 
01-02 Chris Lanckriet 
02-03 Chris Lanckriet 
03-04 Chris Lanckriet 
04-05 Valère DeBuck 
05-06 Bahrija Brkic 

 

Jeugd 

S.K.Artevelde behaalt 6 titels, eindigt 6 keer tweede en 4 
keer derde.  MSV-Eeklo volgt met  4 titels, 2 vice-titels en 1 
derde plaats. Evergem is derde met 3 titels, 5 vice-titels en 
4 derde plaatsen. 
 
      Eerste       Tweede        Derde 

  1 88-89 Eeklo     PTI       Den Eik 
  2 89-90 Zelzate    Eeklo      Evergem 
  3 90-91 Eeklo     PTI       Evergem 
  4 91-92   Evergem 1   PTI            Evergem 2 
  5 92-93   Artevelde    Evergem       Maldegem 
  6 93-94   Artevelde    Evergem      PTI 
  7 94-95   Den Eik      Evergem      Artevelde 
  8 95-96 Artevelde 1  PTI       Artevelde 2 
  9 96-97 Artevelde   Eeklo      Artevelde 
10 97-98 Aalter    Artevelde    Evergem 
11 98-99 Aalter    Artevelde    Eeklo 
12 99-00 Artevelde   Evergem    Den Eik 
13 00-01 Artevelde   Evergem    Den Eik 
14 01-02 Evergem   Artevelde    Aalter 
15  02-03 Evergem   Artevelde    Den Eik 
16 03-04 Aalter    Artevelde    Den Eik  
17 04-05 Eeklo     Aalter     Artevelde 
18 05-06 Eeklo     Artevelde    Aalter 

Individueel 

92-93  Jo Bauwens     93-94 Filip Dhooge 
94-95  Koen De Causmaecker &  Andy Van De Putte 
95-96  Yves De Vliegher  96-97 Karel Maes 
97-98  Marco Sloore    98-99 Thomas Beckers 
99-00  Tom Willems     00-01 Bert Descamps 
01-02  Deborah Ongenaert 02-03 Bert Camerlinck 
03-04 Lennart Verstraeten 04-05 Kobe Van de Walle 
05-06 Thomas De Groote 
 

De 25 spelers die minstens drie keer 
deel uitmaakten van de ploegen 

die de K.L.Ledegancktornooien wonnen. 
 
Titels                Punten Partijen 

16   Chris Lanckriet         83,0    (95)  
15  Gerard de Winter       55,0    (80) 
13  Johan Maes          56,5    (69) 
11  Philip De Vroe         53,5    (66) 

      Paul Galle           36,5    (45) 
10  Herman Van de Wynkele   40,0    (54) 
         Roger Van den Berghe       23,5    (32) 
  8  Patrick van Damme      28,0    (38) 
  6  Jakob Buysse         24,5    (30) 
         Daniel Lansay         23,0    (32) 
         Piet Gelaude          18,5    (21)  
   Dirk Welvaert         16,0    (22) 
  5  Pieter Buysse         16,0    (18) 
  4  Marcel Brouckaert       11,5    (17) 
         Andy Van De Putte         10,5    (13) 
         Robert Vanroose              9,5    (15) 
  3  Jos Stuyts           12,0    (16) 
         Luc De Roo          10,5    (15) 
         Chris Willems             9,5    (13) 
         Ronald Facchin            7,5       (8) 
         Marnix Impens               7,5       (9) 
         Jacques Schouters             6,5       (8) 
         Luk Haers               6,0       (9) 
         Olaf van der Sloot           5,5       (8) 
         Roland Flement            5,0     (10) 
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8. Interne kampioenschappen 
 

MSV-kampioenschappen 
 

Eeklo 
Tijdens de eerste zeven seizoenen 
kunnen we beter spreken over de 
‘Eeklose kampioenschappen’. Het 
eerste tornooi in het seizoen 67-68 
wordt gewonnen door Etiënne 
Verschoote (†).  
 
MSV 
We krijgen het eerste zuivere MSV-
kampioenschap in het seizoen 74-75; 
de Zomergemnaar Luc Wille is de 
eerste laureaat. 
De MSV-kampioenschappen vinden 
hun oorsprong in het individueel 
K.L.Ledegancktornooi. De MSV-titels 
worden in de seizoenen 74-75, 75-76,  
76-77 en 77-78 toegekend aan de 
eerste MSV-er in dit tornooi, waaraan 
meerdere gastspelers deelnemen. 
Vanaf het seizoen 78-79 gaat het 
MSV-kampioenschap een eigen leven 
leiden. De spelers met het grootste 
aantal MSV-titels na 39 kampioen-
schappen:   
 

 
Herman Van de Wynkele,  

vaste waarde in allerlei tornooien.

Chris Ghysels 13 

Hij debuteert met twee titels op rij 
vanaf 73-74. Hij verovert de andere 
11 titels in 22 seizoenen (Twee op rij 
vanaf 75-76,  81-82, 87-88, vier op rij 
vanaf 88-89, twee op rij vanaf 93-94, 
96-97). 
 

Marck Bonne 5 

Gerealiseerd in elf seizoenen (Drie op 
rij vanaf 82-83  plus 86-87 en 92-93).  
 

Chris Lanckriet 4 

De Basseveldenaar moet wachten tot 
het seizoen 00-01 en behaalt vier 
titels op rij. 
 

Behalen twee titels: 

Daniel Lansay  (77-78, 95-96) 
Roeland Verstraeten (85-86, 87-88) 
Herman V.d. Wynkele (97-98,98-99) 
Bahrija Brkic (04-05, 05-06) 
Richard Wille (69-70, 70-71) 
 

Behalen één titel: 

Etiënne Verschoote (67-68) 
Dennis Debbaut (68-69) 
Frank Gelaude (71-72) 
Luc Wille ( 74-75) 
Johan Maes (78-79) 
Marc Janssens (79-80) 
Koenraad Pauwels (80-81) 
Bart De Vogelaere (99-00) 

Eén gedeelde titel (Chris Ghysels en 
Roeland Verstraeten in 87-88). 
 

 

 

 
Laatste tien MSV-kampioenschappen: 

96-97 Chris Ghysels 
97-98 Herman Van De Wynkele 
98-99 Herman Van De Wynkele  
99-00 Bart De Vogelaere 
00-01 Chris Lanckriet 
01-02 Chris Lanckriet 
02-03 Chris Lanckriet 
03-04 Chris Lanckriet 
04-05 Bahrija Brkic 
05-06 Bahrija Brkic 
 

 
MSV-dameskampioenschappen  

72-73 Anita Schietaert   

Het eerste dameskampioenschap 
wordt ten huize van de zes 
deelneemsters gespeeld. Anita 
Schietaert verovert de titel voor 
Irmgard de Pillecyn, na winst in twee 
testblitztornooien. 
 
Tijdens de MSV-periode worden nog 
vijf edities afgewerkt: 
       
84-85  Karin Van den Berghe 
85-86  Kristien Van Vooren 
86-87  Kristien Van Vooren 
87-88  Kristien Van Vooren 
90-91  Kristien Van Vooren 
 
Conclusie in de jeugdreeksen zijn de 
meisjes behoorlijk vertegenwoordigd, 
m aar eens volwassen haken ze af. 

 
MSV-veteranenkampioenschappen 

 
Een eerste experiment is het 
‘Veteranentornooi’ van 87-88, 
gewonnen door Roger Van den 
Berghe.  
 
De veteranen krijgen vanaf 97-98 een 
eigen kampioenschap in het Tornooi 
Den Beir, maar het is een kort leven 
beschoren omdat de meerderheid van 
de spelers een afzonderlijk               
veteranenkampioenschap overbodig 
vindt. 

 

Grootst aantal titels: 
 

Roger Van den Berghe 2 
Noël Verledens     1 
 
  1 97-98  Noël Verledens 
  2 98-99  Roger Van den Berghe  
  3 99-00  Roger Van den Berghe  
 
Vanaf 95-96 wordt er jaarlijks een 
veteranentornooi georganiseerd door 
de afdeling Eeklo. 
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MSV-jeugdkampioenschappen 
 

Jongens 
 

Eeklo Vanaf 68-69 tot en met 73-74 
worden zes ‘Eeklose titels’ afgewerkt: 
Frank Gelaude wint er vijf op rij, Chris 
Ghysels één.  
 

MSV Men moet wachten op het VDK-
tornooi vanaf 82-83 én een 
aansluitende ECI-MSV Happening 
voor een volgende reeks van zeven 
MSV-jeugdkampioen-schappen.  
 

Als ‘intermezzo’ wordt in 90-91 nog 
een Gemeentekredietjeugdtornooi 
gehouden in Bassevelde. 
 

Daarna is het wachten op de thans 
geldende formule tot seizoen 92-93. 
 

Grootst aantal titels: 
 

Michiel Galle   3 
Bert Camerlinck 2 
Chris Lanckriet   2 
 

VDK-tornooi 

82-83  Dirk Welvaert 
83-84  Erik Willems 
84-85 Geert Van Vooren 
85-86 Jan Van Vooren 
86-87 Koen Tavernier 
87-88 Chris Lanckriet 

ECI-MSV Happening 

88-89 Chris Lanckriet  
 

Gemeentekredietjeugdtornooi 

90-91 Patrick van Damme 
 

Huidige formule 

92-93 Dennis Van Vliet 
93-94 Tony Ysabie  
94-95 Pieter Buysse  
95-96 Mike Verkimpe  
96-97 Michiel Galle 
97-98  Dieter Van Hautte 

98-99  Yves Van Hulle  
99-00  Michiel Galle 
00-01  Veerle Galle  
01-02 Michiel Galle 
02-03 Bert Camerlinck 
03-04 Wim De Wit 
04-05 Bert Camerlinck 
05-06 Steven Bauwens 
 
 

 
Tony Ysabie 

 

Meisjes 
 

Het eerste meisjes-kampioenschap 
wordt georganiseerd in het seizoen 
82-83.  
 
De speelsters met het grootste aantal 
titels ‘algemene meisjeskampioene’:  
 

Karin Van den Berghe  3 
Veerle Galle       2 
Daphne Galle      2 
Kristien Galle      2  
Sofie Van de Geuchte 2 
 

VDK-tornooi 

82-83  Gerda Van Hecke      
83-84  Christine Cocquyt      
84-85 Marian Van den Berghe   
85-86 Karin Van den Berghe     
86-87 Karin Van den Berghe  
87-88 Kristien Van Vooren    

ECI-MSV Happening 

88-89 Karin Van den Berghe 

Gemeentekredietjeugdtornooi 

90-91 Maaike Buysse 

Huidige formule 

92-93 Griet De Paepe       
93-94 Veerle Galle        
94-95 Daphne Galle        
96-97 Elke Van Hevele       
00-01  Veerle Galle         
01-02 Daphne Galle       
02-03 Kristien Galle  
03-04 Kristien Galle  
04-05 Sofie Van de Geuchte 
05-06 Sofie Van de Geuchte  

 

MSV-snelschaakkampioenschappen 
 

Eeklo Van    67-68   tot 73-74 gaan de 
‘Eeklose’ snelschaaktitels naar:  
Frank Gelaude en André Dieryckx 
(ieder twee titels);  
André De Witte, Richard Wille en 
Chris Ghysels (ieder één titel). 
 

MSV Vanaf 74-75 worden er MSV-
snelschaakkampioenschappen geor-
ganiseerd, aanvankelijk ééndags-
tornooien, maar vanaf 82-83 op basis 
van diverse snelschaaktornooien:  
- Sinterklaasblitz,  
- Kerstblitz,  
- Paasblitz,  
- Lenteblitz en  
- Kampioenenblitz.  
 

Vijf keer (vanaf 75-76) wordt het 
snelschaakkampioenschap ‘verpakt’ 
in het succesvol Delhaizetornooi. 

Na 32 kampioenschappen is dit het 
aantal behaalde titels:  
 

Chris Ghysels        7  
Herman Van de Wynkele  6 
Chris Lanckriet       4 
Roeland Verstraeten    3 

Behalen twee titels:  
Gosse Kamminga, André Dieryckx,  
Frank Gelaude(†),  
 

Behalen één titel:  
Eric Van de Wynkele, Walter Tonoli,  
Koenraad Pauwels, Martin Martens,  
Adrie Den Hamer, Daniel Lansay,  
Joeri De Maertelaere, Richard Wille, 
André De Witte, Gunter Deleyn, 
Jan Verstraeten, Johan Maes.  
 
(Eén gedeelde titel: Gosse Kamminga en 
Roeland Verstraeten in 91-92) 

Tien laatste kampioenschappen: 

97-98 Herman Van de Wynkele 
98-99 Chris Lanckriet 
99-00 Joeri De Maertelaere 
00-01 Herman Van de Wynkele 
01-02 Herman Van de Wynkele en 

Jan Verstraeten 
02-03 Herman Van de Wynkele 
03-04 Bahrija Brkic 
04-05 Chris Lanckriet 
05-06 Chris Lanckriet 

  
Roeland Verstraeten 
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MSV Active Chess kampioenschappen 
Lentetornooi 

 

 
Daniel Lansay 

 

 
Gosse Kamminga 

 

De spelers met het grootste aantal MSV-titels in deze 38 
tornooien: 
 

Gosse Kamminga  6 titels 
Daniel Lansay    6 titels 
Chris Lanckriet    4 titels 
 

 

Tien laatste kampioenschappen: 
 

96-97 Gosse Kamminga 
97-98  Daniel Lansay 
98-99 Chris Lanckriet  
99-00 Daniel Lansay 
00-01 Andy Van De Putte   
01-02 Gosse Kamminga 
02-03   Bahrija Brkic 
03-04 Bahrija Brkic  
04-05 Chris Lanckriet  
05-06  Johan Cochuyt 

 
 

 
 
 
 

 

Frituur Den Beir Beregoed ! 
 

Alle frituur-artikelen 
 

Maar ook : 
 

Steak 
Pizza 

Spaghetti 
Kip aan ’t Spit 

Koude Schotels 
Broodjes 

 

  
 

 

Openingsuren 

Maandag     gesloten 
Dinsdag      gesloten 
Woensdag   gesloten 
Donderdag  11.30-13.30 en 17.00-22.30 
Vrijdag      11.30-13.30 en 17.00-24.00 
Zaterdag    11.30-13.30 en 17.00-24.00 
Zondag     11.30-13.30 en 17.00-22.00 

Bij Marc en Karin 

Molenstraat 100 9900 Eeklo 
Telefoon 09 377 71 35 
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MSV-Rapidkampioenschappen - Zomertornooi 

 
Het allereerste Zomertornooitje vindt 
plaats bij de Eeklose Schaakkring in 
de zomer van 1968. 
 

De eerste dertien tornooien worden 
op diverse plaatsen gespeeld (Eeklo, 
Zomergem, Ertvelde, Assenede en 
Bassevelde).  
 

Overwinningen van: 

Daniel Lansay 3; 
Richard Wille, Koenraad Pauwels(†) 
en Marc Janssens 2; 
1 overwinning voor: Daniel Mariman , 
Chris Ghysels, Roger Van Den 
Berghe, Adri den Hamer, Luc Wille en 
Gert van Rij. 
 

Gedeelde zege (Chris Ghysels en 
Roger Van den Berghe 68-69) en 
(Marc Janssens en Daniel Lansay   
81-82). 
 

Vanaf 84-85 wordt het tornooi met 
groot succes georganiseerd door De 
Ketellappers en geldt het tevens als 
MSV-rapidkampioenschap. 
 

De spelers met het grootste aantal 
MSV-titels in deze 32 tornooien: 
 

 
 
Koenraad Pauwels (†) 4 

Bahrija Brkic      3 
Joeri De Maertelaere  3 
Daniel Lansay      3 

Marck Bonne      2 
Johan Cochuyt     2 
Bart De Vogelaere   2   
Roger Van den Berghe 2 
Marc Janssens      2 
Richard Wille      2 

Behalen 1 titel: 

Geert Van Wonterghem 
Johan Maes 
Daniel Lansay 
Jan Verstraeten 
Philip De Vroe 
Yves Van Hulle 
Chris Lanckriet 
Daniel Mariman 
Chris Ghysels 
Adri den Hamer 
Luc Wille  
Gert van Rij. 
 

 

Tien laatste kampioenschappen: 
 

96-97 Joeri De Maertelaere 
97-98 Jan Verstraeten 
98-99 Philip De Vroe 
99-00 Johan Cochuyt 
00-01  Bart De Vogelaere  
01-02 Yves Van Hulle 
02-03 Chris Lanckriet 
03-04 Bahrija Brkic 
04-05 Bahrija Brkic 
05-06 Bahrija Brkic 

 
 

Afdelingskampioenschappen 
 

De afdelingskampioenschappen 
mogen de ruggegraat genoemd 
worden van een goede 
afdelingswerking. De onbetwistbare 
kampioen van de afdelings-
kampioenschappen is zonder enige 
twijfel en ruim afgetekend Bart De 
Vogelaere, die niet minder dan 25 
titels behaalt. Op een verdienstelijke 
tweede plaats staat Chris Lanckriet 
met elf titels en als derde fungeert 
Koenraad Pauwels(†) met negen 
titels.  
 
Om de top-tien volledig te maken: met 
zes titels Jan Verstraeten, Dirk 
Welvaert en Geert Van 
Wonterghem, met vijf titels  Philip De 
Vroe, Marc Janssens en Jan Van 
Vooren, met vier titels Daniel 
Lansay, Luc Van De Walle, Chris 
Willems, Freddy De Pauw, Luc 
Wille en Tadek Bletek(†).   Verder 
acht spelers met drie titels, vijftien 
spelers met twee titels en 32 spelers 
met één titel. 
 
In de vijftien afdelingen behalen 72 
spelers in totaal 193 titels !  
 
We beschikken over geen gegevens 
van twee seizoenen van MSP.  

Bij de oudste afdeling, MSV-EEKLO, 
zijn reeds 39 kampioenschappen 
afgewerkt.  
 
De toonaangevende spelers:  
Geert Van Wonterghem met zes, 
Marc Janssens met vijf, 
Chris Ghysels en  
Freddy De Pauw met drie titels. 
  
Zeven spelers met twee titels, 
Acht spelers met één titel. 

 

 
 

Ook bij S.K.DEN EIK zijn 32 
kampioenschappen afgewerkt.  
 
De toonaangevende spelers:   
Chris Lanckriet met elf,  
Koenraad Pauwels(†) met zeven, 
Dirk Welvaert met vier titels.  
 
Twee spelers met drie titels,  
Eén speler met twee titels, 
Twee spelers met één titel.    

Bij MSV-VAG EVERGEM staat de 
teller inmiddels op 32 
kampioenschappen..  
 
De blikvangers:   
Bart De Vogelaere met acht,  
Jan Van Vooren  met zes, 
Luc Van De Walle en 
Jan Verstraeten met vier titels.      
 
Eén speler met drie titels, 
Acht spelers met één titel. 

 

 
 

S.K.KETELLAPPERS MALDEGEM 
sluit de rij met eveneens 32 
kampioenschappen. 
 
De toppers: 
Bart De Vogelaere met vijftien, 
Johan Cochuyt en Mike Verkimpe 
met drie titels.  
 
Twee spelers met twee titels,  
Zeven spelers met één titel.  
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Bart De Vogelaere ongenaakbaar met  25 afdelingstitels ! 
 

Overzicht van spelers die in MSV-verband minstens drie afdelingstitels behalen. 

 
Bart De Vogelaere behaalt bij de 
Ketellappers vanaf 74-75 dertien titels 
op rij. Na een intermezzo in 75-76 
(waarin hij tweede wordt na Geert 
Martens) voegt hij er nog twee titels 
aan toe ! Vijftien titels in zestien 
seizoenen... 

Bij MSV-VAG Evergem behaalt hij 
acht titels in twaalf seizoenen.  

Bij MSV-Eeklo lukt het twee keer   
(90-91 en 00-01). Onnavolgbaar ! 

  1 Bart De Vogelaere      25 
  Maldegem      15 
  Evergem         8 
  Eeklo           2 

  2 Chris Lanckriet        12 
  Den Eik       11 
  Maldegem        1  

  3 Koenraad Pauwels(†)        9 
  Den Eik         7 
  Assenede        2  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koenraad Pauwels(†) 
 

 4  Jan Verstraeten          6 
  Evergem         4 
  Eeklo           1 
  Den Eik         1  

   Dirk Welvaert             6 
   Den Eik         4 
   Maldegem        2 

Geert Van Wonterghem     6 
   Eeklo           6  

  7 Jan Van Vooren         5 
  Evergem         5 

Marc Janssens          5 
Eeklo             5  

Philip De Vroe            5 
Ertvelde         4 
Den Eik         1 

 

Philip De Vroe 

10 Daniel Lansay          4 
    Den Eik         3 
    Assenede        1 

Luc Van de Walle        4 
    Evergem         4 

Chris Willems          4 
  Ertvelde         4 

Freddy De Pauw         4 
  Eeklo           3 
  Maldegem        1 

 

Freddy De Pauw 

Luc Wille             4 
  Zomergem        4  

Tadek Bletek(†)         4 
  Zelzate          4  

 

 

Freddy De Maere 

16 William Dupré          3 
 Kaprijke         3 

Filip De Vlieger          3 
   Evergem         3 

  Patrick Scheir          3  
   Den Eik         3 

  Chris Ghysels          3 
  Eeklo          3 

  Richard Wille           3 
  Eeklo          2 
  Maldegem       1 

 

 

Richard Wille 

   
Johan Cochuyt          3 
  Maldegem       3 

  Mike Verkimpe          3 
    Maldegem       3 

  Marcel Brouns          3 
    Wondelgem      3 
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9. MSV wordt groot door ECI 

 

 
 

Internationale ECI-Tornooien 

Door de belangrijke sponsoring van ECI komt er vanaf 74 tot en met 96 om de twee jaar een prestigieus, 
meerdaags, internationaal schaaktornooi in Eeklo, later uitgebreid tot andere Meetjeslandse gemeenten en 
Brugge. 

 

 
 
 
Op 22 september 1973 maken Walter 
Cardon(†), voorzitter HWP Sas Van 
Gent, en Roger Van den Berghe, 
nationaal jeugdleider van de KBSB, 
tijdens een jeugdtornooi in Zierikzee, 
plannen om een internationaal 
jeugdtornooi te organiseren. 
 

In december '73 wordt overwogen een 
internationaal open tornooi te 
organiseren, afwisselend in Sas van 
Gent door HWP en in Zelzate door 
MSV.  
 
De belangstelling van de leden  om 
deel te nemen of mee te werken bij de 
organisatie is zo pover (drie leden !) 
dat de plannen opgeborgen worden... 
 
In maart '74 gaat Europa Club 
International (ECI) voor boeken en 
grammofoonplaten echter in op een 
sponsoringvoorstel van Roger.Van 
den Berghe en verklaart zich bereid 
gedurende minimum vijf jaar in een 
tornooi te sponsoren met deelname 
van jeugdspelers uit de acht landen 
waar ECI vertegenwoodigd is : België, 
Nederland, Duitsland, Zwitserland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Portugal en 
Spanje.  

 
Het tornooi zal gerealiseerd worden 
door samenwerking tussen MSV en 
HWP en zal afwisselend 
georganiseerd worden in Zeeuws-
Vlaanderen en het Meetjesland.  
 
Het eerste in Sas van Gent omdat 
MSV in 1974 belast wordt met 
nationale jeugdkampioenschappen in 
Eeklo.  
 
Het tweede tornooi wordt gepland in 
1975 in Assenede.  
 
MSV-ers in het organisatiecomité 
HWP-MSV :  
 
Johan Christiaen,   Walter D'hondt, 
Irmgard De Pillecyn, Jacques Schou-
ters, Chris Willems en Roger Van den 
Berghe. 
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Een overzicht van de ECI-tornooien in Vlaanderen. 
 

 
 
De eerste vier tornooien hebben 
plaats in het Koninklijk Atheneum van 
Eeklo. Het begint met 110 spelers in 
75, om stilletjes te groeien tot 114 in 
77, 125 in 79 en 131 in 81. De 
‘Atheneumperiode’ wordt afgesloten 
wegens de niet langer betaalbare 
huurprijzen, die door de nationale 
overheid opgelegd worden. 
 
Twee keer (in 83 en 85, met 
respectievelijk 152 en 142 
deelnemers) kunnen we dankbaar 
gebruik maken van de gebouwen van 
het Provinciaal Technisch Instituut in 
Eeklo;. Maar ook daar vliegen de 
huurprijzen de pan uit en dient een 
andere locatie gezocht... 
 
Het wordt geen gemakkelijke 
zoektocht want Eeklo heeft een 
ontstellend gebrek aan goede én 
betaalbare zalen. In uiterst 
ondankbare omstandigheden én door 
de inzet van velen wordt het tornooi 
‘gered’ in De Leke. Maar het besef 
groeit dat de open tornooien moeten 
verhuizen naar een plaats waar meer 
verblijfsmogelijkheden zijn dan in 
Eeklo en waar de deelnemers 
schaken gemakkelijker kunnen 
koppelen aan socio-culturele 
activiteiten en ontspanning. In 1989 
wordt de knoop doorgehakt: het ECI-
tornooi behoudt een Meetjeslands 
gezicht met het Euwe-tornooi én het 
internationaal juniorenkampioenschap 
van België... én het krijgt meer 
zuurstof en allure voor de open 

tornooien in de prachtige Brugse 
Hallezalen. 
 
De delicate operatie wordt een 
grandioos succes: het aantal 
deelnemers stijgt van 129 in 87 (De 
Leke) naar 227 in 89.  
 
Het wordt nog beter in 91 met 392 
deelnemers. Het tornooi begint in 
Brugge met een simultaanvoorstelling 
in het teken van 25 jaar ECI. Daarna 
vinden bijna 150 spelers de weg naar 
Kasteel Heldenpark in Eeklo om er 
deel te nemen aan diverse tornooien 
in het kader van 25 jaar MSV en 25 
jaar schaken in Eeklo. In de 
historische sfeer van Brugge volgt de 
apotheose met open tornooien 
waaraan zelfs de BRTN-televisie 
ruime aandacht schenkt. 
 
In 93 zwermt het Meetjeslands 
schaakgebeuren uit, richting 
Maldegem (102 deelnemers) en 
Evergem (193 deelnemers) om er de 
twintigste verjaardag te ondersteunen 
van de plaatselijke MSV-afdelingen. 
295 schakers nemen deel aan 
‘Schaak zonder grenzen’ dat door een 
ECI-ploeg gewonnen wordt, het 
prestigieuze ECI-snelschaaktornooi 
met talrijke internationale vedetten, 
het ECI-herdenkingstornooi ‘Max 
Euwe’ met eigen topspelers en open 
ECI-rapidtornooien voor jong en oud.  
 
Daarnaast zorgen in Brugge 227 
schakers voor een unieke sfeer in de 
open tornooien. Er is een lange weg 
afgelegd om de Vlaamse ECI-
tornooien te laten groeien van 110 
deelnemers in 75 naar 522 in 93. En 
het kan nog beter... 
 
 
 

In de zomervakantie van 95 zorgt 
S.K.Den Eik voor een ECI-driedaagse 
in de feestzaal van ‘De Katte’/Zelzate, 
na een paar ‘oefen’-ECI-toernooitjes 
in dezelfde zaal.  
 
Na de 299 deelnemers in het 
Meetjesland volgen er 205 in het 
Brugse luik. Een totaal van 504 ! 
 
In 1997 breekt het laatste ECI-tornooi 
in Vlaanderen alle deelnamerecords. 
In Eeklo zijn er 72 enthousiaste 
spelers voor ‘Schaak zonder 
grenzen’, S.K. Den Eik volgt in 
Zelzate met 122 deelnemers. 
 
Maar Brugge breekt alle records met 
niet minder dan 392 deelnemers. Een 
indrukwekkende totaalscore van 586 
deelnemers ! 
 
Terecht voegen we er de fameuze 
MSV-ECI schaakhappenings aan toe, 
die ruime belangstelling krijgen.  
 
Het is een uniek feit dat MSV onder 
ECI-vlag 18 seizoenen in de hoogste 
afdeling van de nationale competitie 
speelt, dat het K.L.Ledegancktornooi 
gespeeld wordt ‘om de ECI-bekers’ en 
nog zoveel meer.  
 
In die 25 jaar zijn banden gegroeid 
tussen ECI en MSV.  Zonder de 
sponsoring van ECI, de oudste 
schaaksponsor van ons land, zou de 
schaaksport in onze regio niet de 
uitstraling hebben - in de breedte en 
de diepte - die het verwerft. 
 
Het sprookje eindigt door 
economische en andere 
omstandigheden die de sponsoring en 
meteen het ECI-tornooi én veel meer 
in vraag stellen. 

 
Vanaf het 1ste tot het 25ste tornooi 

 

Hierna een verslag over het eerste tornooi in Sas van Gent, de twaalf tornooien in Vlaanderen, de twee nationale 
jeugdkampioenschappen, respectievelijk in Eeklo en Assenede en het afsluitend 25

ste
 ECI-tornooi in Sas van Gent. 

 

Eerste
 
ECI-tornooi 1974 

 

FIDE-voorzitter Prof.Dr.Max Euwe die 
het eerste tornooi opent, verklaart 
aangenaam verrast te zijn door de 
omvang en het niveau van dit tornooi.  
 
Er staat allerlei nevenactiviteiten op 
het programma: kloksimultaan van 
Euwe tegen zes gereputeerde scha-
kers (hij behaalt 4,5 uit 6), een 
blitztornooi met 32 deelnemers, een 
ploegentornooi met twintig viertallen, 

een interscholentornooi met zeven 
viertallen, zeven vierkampen en een 
afsluitend snelschaaktornooi voor de 
deelnemers aan de hoofdtornooien.  
 

In groep A van het internationaal 
jeugdtornooi wordt David Goodman 
(Engeland) winnaar; Jan Bafort 
(tiende) is eerste Belg, Chris Ghysels 
(MSV) eindigt elfde.  
 

In de B-groep eindigen drie 
Nederlanders gelijk, via de 
scheidingspunten wint Johnny Van 
Der Wiel. Luc Wille is de sterkste 
MSV-er met een zesde plaats. 
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Tweede ECI-tornooi 1975 
 

De plannen voor het ECI-tornooi 
worden gewijzigd. MSV-Assenede 
organiseert in 1976 het nationaal 
jeugdkampioenschap (zie pagina 41), 
waardoor het tweede ECI-tornooi 
verhuist naar het Koninklijk Atheneum 
van Eeklo. 
 

Het tornooi wordt geopend op het 
Eeklose stadhuis met toespraken 
door MSV-voorzitter Roger Van den 
Berghe, ECI-afgevaardigde Gerrit 
Dalhuisen, Schepen Aimé De 
Walsche en FIDE-voorzitter 
Prof.Dr.Max Euwe, die achteraf 
commentaar levert bij enkele partijen 
en de dag besluit met een 
kloksimultaan. 
 

Het gevarieerd programma bekoort 
110 schakers, waarvan 51 MSV-ers. 
Johnny van der Wiel uit Leiden is de 
grote triomfator geworden van het 
internationaal jeugdtornooi. Op de 
vierde plaats eindigt onze landgenoot 
Jo Krijgelmans. Gunther Deleyn 
(MSV) deelt de zevende plaats.  
 

Een tweekamp tussen de eerste twee 
van het eerste ECI-

 
tornooi (David 

Goodman en Zoran Ilic) eindigt 
onbeslist: 3-3.  
 

Aan het Knack-jeugdtornooi nemen 
16 spelers deel. De fransman Jean-
Luc Debouverie haalt het. De MSV-
ers Daniel Lansay en Luc Wille doen 
het prima met een vierde plaats; zij 
laten Helmut Cardon (negende) 
achter zich.  
In het Kredietbank-jeugdtornooi wint 
Johan Maes (MSV)  afgetekend voor 
Patrick Scheir (MSV).  
 
Vanaf het eerste tornooi in 
Vlaanderen zien de organisatoren de 
noodzaak in van een open 
seniorentornooi.  
 
"De Eecloonaar" fungeert als sponsor 
van het tornooi dat 32 deelnemers 
aan de start krijgt. Johan 
Goormachtigh, oud-jeugdkampioen 
van België wordt laureaat. Freddy 
Van Holderbeke (MSV) wordt eervol 
vierde..  
 

In het open jongens-vakantietornooi 
"Zakenkantoor De Meyer" wint Marnix 
Van der Zalm uit Sas van Gent. De 
Evergemse MSV-beloften Luc Van de 
Walle en Geert Van de Woestijne 
winnen de derde prijs. In het open 
meisjestornooi "Biscuiterie Camelia" 
zegeviert de Eeklose Greet De Meyer.  
 
De laureaten van de diverse 
snelschaaktornooien: 
Joan Baart,NL (internationaal),  
Peter Gallein,B (Knack),  
Freddy Van Holderbeke,MSV (KB) en 
Maud Verhelst (Camelia).  
 

In de drie simultaans schitteren:  
Jan Rooze, België (58,3 % in de 
Peugeot-blindschaak);  
Zoran Ilic, Joegoslavië (71,1 % in de 
Wascomat-simultaan) en 
David Goodman, Engeland (86,4 % in 
de Ponderosa-simultaan). 
 

Als neventornooien noteren we : een 
bowlingtornooi, uitstappen naar Gent 
en Brussel, een denderende 
slotplechtigheid en een onvergetelijk 
T-dansant.  
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Vierde ECI-tornooi 1977 
 

Het tweede tornooi in het 
Kon.Atheneum trekt 114 deelnemers 
en valt samen met de tiende 
verjaardag van MSV.  
 

Het tornooi gaat onder massale 
publieke belangstelling van start. 
Freddy De Maere schrijft in Het 
Nieuwsblad:  
" Vrijdagavond 5 augustus zakken 
een duizendtal mensen naar de 
Eeklose markt af om te zien hoe de 
Hongaar Pirisi en de Joegoslaaf 
Lisjak 40 schakers tegelijk voor hun 
rekening nemen in een openlucht-
simultaan. Terzelfdertijd spelen de 
Eeklose schepen Ginneberge en de 
Sasse wethouder Colsen een 
tweekamp op een reusachtig artistiek 
schaakspel. De Nederlandse 
wethouder wint na amper 17 zetten 
zodat de karwei van de organisatoren 
om de zware houten stukken (een 
koning van 1,5 meter) te verplaatsen 
al gauw voorbij is."  
 

Dit schaakspel is een creatie uit 
afbraak van eikenhout door de 
kunstenaars Bart Maréchal en Patrick 
Verhas. Luc Wille en Bart De 
Vogelaere zijn de ongelukkigen die de 
zware stukken moeten verslepen.   
De uitslagen van de twee 
simultaanseances :  
 

Zlatko Lisjak,Joegoslavië 16 uit 20,  
Gabor Pirisi, Hongarije 12,5 uit 15.  
 

Als voornaamste nevenactiviteit staat 
een "tentoonstelling van schaak-
postzegels en -afstempelingen” op het 
programma waaraan Robert Dierickx, 
Frans Moeyersoons en Koen Van de 
Voorde meewerken. Daarnaast komt 
een voorlopig postkantoor waar een 
bijzondere dagtekeningstempel ter 
herinnering aan deze manifestatie in 
gebruik wordt gesteld.  

En er is meer. De kunstenaars Bart 
Maréchal en Patrick Verhas zorgen 
voor een artistieke achtergrond. De 
schaakzaal  wordt omgetoverd in een 
schaakuniversum. Alle elementen van 
het heelal worden in wit-zwart gezet  
en bijzonder origineel opgehangen. 
Het geheel doet denken aan een 
schaakwereld in de ruimte.  
 

In de tweekamp haalt de Zweed Harry 
Schüssler het vlot (4-2) tegen de 
Hongaar Gabor Pirisi.  
 

Het internationaal jeugdtornooi met 26 
spelers uit 20 landen bezorgt de     
19-jarige Joegoslavische (thans 
Servische) student Darko Supancic 
iedereen, maar bovenal zichzelf, een 
geweldige verrassing door te 
zegevieren met een half punt 
voorsprong op de Italiaanse favoriet 
Giorgio Coppini. De tweede prijs is 
voor vier spelers o.a. Han 
Janssen(NL). Chris Ghysels (MSV) 
wordt twaafde.  
 

Het gloednieuw internationaal 
meisjestornooi wordt beheerst door 
Claudia Itjeshorst uit Duitsland. Greet 
De Meyer (MSV) is vierde.  
 

De fransman Eric Houriez wint de    
B-groep, waarin MSV-er Koenraad 
Pauwels(†) achtste

 
eindigt.  

 

In het open tornooi wint de Joegoslaaf 
(thans Kroaat) Zlatko Lisjak voor Gert 
Van Rij (NL). Adrie den Hamer deelt 
de derde prijs, Johan Maes (MSV) de 
zevende.  
 

Bij de junioren-scholieren zorgt Dirk 
Michiels uit Wetteren voor een 
Vlaamse overwinning.  

In de reeks kadetten-miniemen-
pionnen is de Nederlander Michael 
Riemens niet te stuiten; Filip Van 
Leeuwen (MSV) is eervol tweede.  
 

Ook bij de meisjes is er reden tot 
vreugde in het Vlaamse kamp door de 
overwinning van Linda Couvreur 
(MSV).  
 

In de slotblitz schittert Harry 
Schüssler : Eric Van de Wynkele 
eindigt als eerste landgenoot op de 
achtste

 
plaats.  

 

Dit tornooi kent ook buiten de 
schaakzaal bewogen uren. Een grote 
groep deelnemers is ondergebracht in 
de verpleegsterschool. Over wat zich 
daar afspeelt kunnen we een 
afzonderlijk verslag schrijven, maar 
dat heeft nog maar weinig met 
schaken te maken.  
 

De jeugdige Rob Nio Bertholée (NL) 
is zodanig onder de indruk van de 
fratsen van de spelers in de 
verpleegsterschool dat hij het tornooi 
verlaat om zich terug te trekken in een 
veiliger familiale sfeer... We hadden 
er beter aan gedaan hem onder te 
brengen bij supergastgezin Gillis!  
 

Grote ‘vedetten’ van de chaos in de 
verpleegsterschool zijn alvast de 
Italiaanse ‘fluitspelende’ Giorgio 
Coppini, de ‘koele’ Zweed Harry 
Schüssler en de Noorse ‘naaktloper’ 
Anders Klette.  
 

Na het tornooi zet Robert Vanroose(†) 
nog een charme-operatie in gang om 
zuster-directrice te vertederen, maar 
de reusachtige bloementuil helpt 
niet... een unieke verblijfsaccomodatie 
gaat verloren door het bedroevend 
optreden van een kleine minderheid   
"schaakvedetten". Pijnlijk. 

Zesde ECI-tornooi 1979 
 

Het derde Meetjeslands ECI-tornooi  
wordt officieel geopend op het 
Eeklose stadhuis. Prof.Dr.Max Euwe, 
oudwereldkampioen en erevoorzitter 
van de Wereldschaakbond verklaart  
dit zesde jongerenschaakfeest voor 
geopend in aanwezigheid van 
burgemeester Coppieters (Eeklo) en 
wethouder Colsen (Sas van Gent).  
 

Bart Maréchal zorgt voor een prachtig 
en sfeervol decor in het koninklijk 
Atheneum, waar 125 schakers 
opdagen. De Zweed Thomas Ernst 
wint de openingsblitz (MSV-er 
Koenraad Pauwels is zevende).  
 

De Duitser Klaus Bisschoff krijgt de 
zegebloemen in het internationaal 
jeugdtornooi. Paul Willems (MSV) is 
21

ste
. De Ierse Carey Groves ontpopt 

zich tot het beste meisjes: achtste 
wordt Mieke Baecke (MSV).  
 

Het Iers sukses wordt vervolledigd in 
het open seniorentornooi met Anthony 
McCarthy. Gunter Deleyn (MSV) is 
zesde.  
 
De Nederlander Michael Riemens 
heeft met sucses de overstap gezet 
naar de juniores en wint ook hier de 
beker. Luc Van de Walle (MSV) is 3

de
.  

 

Bij de scholieren-kadetten geeft Philip 
De Vroe (MSV )iedereen het nakijken.  
 

Naud Marquinie zorgt voor een 
Nederlandse zege bij de miniemen-
pionnen; Kurt Heungens (MSV) is 
verdienstelijk tweede.  
 

De twee simultaanspelers doen het 
uiitstekend: 
Zoran Ilic (Joegoslavië) met 14 uit 16,  
Erik Pedersen (DK)17,5 uit 18.  
 

Klaus Bisschoff bewijst ook in de 
slotblitz (125 deelnemers) hoe sterk 
hij kan schaken.  
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Achtste ECI -tornooi 1981 
 

Voor de vierde en de laatste keer 
wordt het Koninklijk Atheneum 
gedurende meer dan een week in de 
ECI-schaaksfeer ondergedompeld. 
131 schakers vinden de weg naar de 
Eeklose Eikelstraat. Prof.Euwe opent 
opnieuw het tornooi. 
 

De openingsblitz wordt gewonnen 
door de Hongaar Gabor Pirisi.  
 

De Zeeuwse jeugdspeler Helmut 
Cardon ziet een lang gekoesterde 
wens in vervulling gaan. Vijfmaal 
speelde hij mee in de hoofdgroep 
zonder ooit verder te komen dan een 
vierde plaats (1979), maar de zesde 
kleer is het raak. Hij finisht met een 
half punt voorsprong op de Italiaan 
Mario Lanzani. De Belgen Dirk 
Michiels en Marc Geenen delen de  

vijftiende plaats, MSV-er Dirk 
Welvaert  de twintigste. 
 

De Ierse Suzanne Connoly wint het 
meisjestornooi voor Yvette Nagel, 
Nederland. De Belgische Griet 
Vereecke eindigt achtste, de 
Nederlandse MSV-deelneemster  
Masjenka Dubbeldam elfde. 
 

In het goed bezet open 
seniorentornooi delen vier spelers de 
hoofdprijs. Op basis van de 
scheidingspunten gaat de zege naar 
Peter Tonoli voor Luc Defreyne. Adrie 
Den Hamer, Koenraad Pauwels(†) en 
Wilfried Vleeskens delen de 
veertiende plaats. 
 

Michael Riemens (NL) wint zijn derde 
open ECI-jeugdtornooi (77, 79 en 81).

Kurt Engels (MSV) is samen met 
Koen Van de Velde de beste scholier. 
 

Naud Marquinie de sterkste kadet; 
Geert Van Vooren (MSV) is vijfde. 
 

Geert Van Wonterghem (MSV) laat 
alle miniemen achter zich. 
 

Jeroen Claesen zegeviert bij de 
pionnen.  
 

De Nederlandse Patricia De Wit wint 
bij de meisjes voor Godelieve 
Ginneberge (MSV).  
 

Het afsluitend snelschaaktornooi (131 
deelnemers) is voor de Nederlander 
Frans Cuijpers (MSV-er Marck Bonne 
wordt negende).  
 
 
 

 

 
Tiende

 

ECI-tornooi 
1983 

 
Met 152 

schakers uit 

26 landen is 

het tornooi 

een topper ! 

 
                                 

Over het tiende ECI-tornooi (in het 
PTI Eeklo) lezen we in ‘Schakend 
Nederland’: ‘De sfeer in een Belgisch 
tornooi is een unieke aangelegenheid, 
op geen manier te vergelijken met die 
in ons land. Wezenlijk onderdeel van 
de organisatie is bijvoorbeeld de bar 
bij de speelzaal, waarvan de 
revenuen geheel ten goede komen 
aan het tornooi. Des te meer wordt 
verteerd, des te meer gelden er in de 
verschillende tornooien kunnen 
worden geïnvesteerd. In Eeklo zag 
men dit jaar de kans in 11 dagen tijd 
31 vaten bier te tappen, een nieuw 
record: De ambiance was perfect... 
Ertussendoor werd er ook nog 
geschaakt en waarachtig met bittere 
ernst en op uitstekend niveau.’ 
 

Het openingsblitztornooi (80 
deelnemers) ziet drie man de 
hoofdprijs delen : Craig Laird (Nieuw-
Zeeland), Marc Ginsburg (VS) en 
Pavel Blatny (Tsjecho-Slowakije). 
 

Een nieuwe blikvanger wordt het 
jubileumtornooi met tien vroegere 
deelnemers aan het internationaal 

jeugdtornooi. De Brit Daniel King haalt 
het voor de Amerikaan Mark Ginsburg 
en de Deen Erik Pedersen. MSV-er 
Chris Ghysels wordt zevende.  
 

In de hoofdgroep jongens (24 
deelnemers) eindigen drie spelers 
met evenveel punten. Via de 
scheidingspunten wordt de Pool 
Mareck Piorecki laureaat voor de 
Noor Berge Ostenstad en de 
Nederlander Jan Roebers. Eerste 
Belg wordt Jan Bogaerts (gedeelde 
zevende plaats). Dirk Welvaert (MSV) 
deelt de elfde plaats.  
 

In de hoofdgroep meisjes (tien 
deelneemsters) deelt de 
Joegoslavische Svjezzana Bazaj de 
lakens uit voor Anja Dahlgrun uit 
Duitsland. Masjenka Dubbeldam 
(MSV) is zevende. Ilona Maseyczik 
(België) achtste. 
 

De open tornooien zijn een groot 
sukses : 65 senioren, 42 jongeren. De 
Nieuwzeelander Craig Laird is de 
beste senior voor de Griek 
Gerrogianis. Adrie den Hamer deelt 

de vijfde prijs met o.a. Etiënne Van 
Leeuwen en Bernard De Bruycker.  
 

Bij de jeugd tot 20 is Koen Van de 
Velde niet te temmen. Chris Lanckriet 
(MSV) deelt de zesde plaats.  
 

Het Belgisch succes wordt 
vervolledigd bij de jeugd tot 15, waar 
de MSV-ers Geert Van Wonterghem 
en Jan Van Vooren de concurrentie 
overklassen.  
 

Bij de meisjes krijgen we een dubbele 
Duitse triomf (Birgit Barthel en 
Angelica Horneberge). Godelieve 
Ginneberge (MSV) is derde. 
 

Aan het slotblitztornooi nemen 90 
schakers deel: Daniel King 
(Engeland) wint. 
 

Er worden diverse nevenactiviteiten 
georganiseerd. De laureaten: De 
Oostenrijker Harald Casagrande 
(Bowlingtornooi, Pavel Blatny 
(Tafeltennis) en Freddy Van 
Holderbeke (Minigolf). De deelnemers 
aan het 10

de 
ECI-tornooi. verpletteren  

MSV in voetbal met ... 7-1.  
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10. Internationale ECI-Tornooien zwermen uit over het Meetjesland en Brugge 
 

Vanaf de veertiende editie begint het ECI uit te zwermen over het Meetjesland en Brugge. Een 
goede beslissing, want de aantal deelnemers gaat pijlsnel de hoogte in. 

 

Twaalfde ECI-tornooi 1985 
 

 

 

Schrijver Jos Vandeloo (links)  doet de openingszet 
bij de jongens;  

ex TV-presentator Pros Verbruggen (rechts) bij de meisjes. 
 

 
 

Een van de twee imposante tornooizalen 
in het PTI van Eeklo. 

 
Het twaalfde ECI-tornooi mag een modelorganisatie 
genoemd worden. Wegens de vele verdiensten die de 
illustere schaakpromotor en oud-wereldkampioen had in 
de schaakwereld noemen de organisatoren een tornooi 
naar zijn naam. 
 
Door Inneke Bakker, vroegere naaste 
medewerkster van Euwe, wordt tijdens 
de openingsplechtigheid op het 
stadhuis, de figuur van Prof. Euwe 
herdacht in een opmerkelijke 
toespraak. Zij besluit als volgt : 

 
'Euwe had als klein jongetje drie 
idealen: hoogleraar worden,  
 wereldkampioen schaken worden 
en 80 jaar  
bereiken. Hij heeft ze alle drie 
gehaald.' 

 
Prof.Dr.Max 

Euwe 
 

 
       
Het eerste Herdenkingstornooi Prof.Dr.Max Euwe 
(vroeger jubileumtornooi) wordt gewonnen door de 

Amerikaan Mark Ginsburg voor de Zweed Ferdinand 
Hellers. De rode lantaarn is voor Chris Ghysels (MSV). 
 
In het Internationaal jeugdtornooi jongens gaan de 
zegebloemen naar de Duitser Philipp Schlosser. 16 Eric 
Janse (Nederlaand) en 23 Geert Van Wonterghem (België) 
zijn de beste MSV-ers. 36 spelers. 
                                                       

In het Internationaal jeugdtornooi meisjes krijgt de 
Schotse Alison Coull krijgt de beker. Kristien Van Vooren 
verdedigt het best de MSV-kleuren met een tiende plaats. 
14 speelsters. 
 
In het Open Seniorentornooi wordt de hoofdprijs gedeeld 
door de Noor Berge Ostenstad (winnaar met de 
scheidingspunten) en de Italiaan Bruno Belotti. Herman 
Van de Wynkele (tiende) is de beste MSV-er.  
 
De andere winnaars bij de jeugd: 

- Junioren: Kris D'Hondt (MSV).  
- Kadetten-Miniemen: Kim Le Quang (België); 2 Maarten  
  De Bie (MSV).  
 
De slotblitz trekt 126 deelnemers. De Hongaar Gabor Pirisi 
blijft één punt voor de concurrentie. 
 
 
De winnaars van de nevenactiviteiten:  
 

Thomas Lilienbecker in bowling,  
Berge Ostenstadt in tafeltennis,  
Philip Van Parijs in minigolf,  
Ronnie  Vermandel in volksspelen en  
Philip Van Parijs in de ‘combiné’.  
Voegen we er nog de smadelijke nederlaag van onze 
landgenoten aan toe (3-13) in voetbal tegen een selectie 
van buitenlandse spelers.  
142 deelnemers.  
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Veertiende ECI-tornooi 1987 
 

 
 

Bezoek van Provinciegouverneur Herman Bathazar en 
burgemeester Fons Coppieters van Eeklo. 

 

 
 

De "fabriekshal' van De Leke wordt met sfeerbrengende 
doeken en vol tapijt omgetoverd tot een harmonisch 
geheel. Het geheel is verder kunstzinnig opgesmukt met 
bloemen, planten en diverse kunstwerken.  

Het Euwe-herdenkingstornooi  kent een bewogen slot. 
Helmut Cardon gaat de slotronde in met een punt 
voorsprong op vier achtervolgers, maar in de slotronde 
verliest hij tegen Han Janssen, waardoor vijf spelers de 
eerste prijs delen. Na berekening van de scheidingspunten 
wordt de eindstand : 1 Gunter Deleyn, 2 Han Janssen,      
3 Mark Ginsburg, 4 Frans Borm en 5 Helmut Cardon. 
Roeland Verstraeten wordt zevende.  
 

Als eenmalige nieuwigheid wordt het internationaal 
juniorenkampioenschap van België georganiseerd. De 
Italiaan Fabio Bellini haalt het. Martin Martens wordt vijfde, 
Geert Van Wonterghem tiende. Het afgezwakt 
Internationaal Jeugdtornooi wordt een Nederlandse 
aangelegenheid met : 1 Mark van der Werf,  2 Mark De 
Waal; 4 Sylvia de Vries (eerste meisje). Eerste MSV-er: 13 
Masjenka Dubbeldam. 20 deelnemers. 
 

In het Open Seniorentornooi  wint de Zeeuwsvlaming 
Wilfried Vleeskens met de scheidingspounten voor Richard 
Polaczek. Marck Bonne  (MSV) deelt de derde prijs.        
57 deelnemers. 
 

De winnaars in de Open Jeugdtornooien: 

- Junioren: Rui Almeida, Portugal. 11 Kristien Van Vooren.    
  14 deelnemers. 
- Kadetten: Geert van der Stricht. 7 deelnemers. 
- Miniemen: Steven Soetewey. 9 deelnemers.  
 

Het tornooi wordt besloten met een koud buffet: 160 
deelnemers !  
 

Ter nagedachtenis van Antoon Gillis (de familie Gillis 
fungeerde gedurende jaren als gastgezin) wordt de trofee 
Antoon Gillis in het leven geroepen. Fabio Bellini wint hem 
voor zijn gastgezin (familie De Coninck uit Ertvelde). 129 
deelnemers.

 

Zestiende ECI-tornooi 1989 
 

Het wordt een overgangstornooi. De eerste vier dagen 
schaken de deelnemers van het Euwe-tornooi en van het 
internationaal juniorenkampioenschap van België in De 
Leke; de vijf resterende ronden en ook de open tornooien 
worden afgewerkt in de Brugse Hallezalen.  
 

De Amerikaan Mark Ginsburg wint voor de tweede keer 
het Euwe-herdenkingstornooi. Onze vertegenwoordigers 
(Han Janssen, Martin Martens en Gozewijn Van Laatum) 
delen de zesde plaats.  
 

Inon Boim uit Israel is overtuigend winnaar het 
internationaal juniorenkampioenschap van België.  
 

De belangstelling voor de open tornooien overtreft 
ruimschoots de verwachtingen; naast de 105 senioren 
komen 102 jeugdspelers voor de nodige sfeer zorgen. De 
Fries Yge Visser wint het Open Seniorentornooi.  
 

In de Open Jeugdtornooien bestijgen uitsluitend 
Westvlamingen het ereschavotje: 
 

- Junioren: Rinaldo Neels. 16 deelnemers. 
- Kadetten: Steven Soetewey. 30 deelnemers. 
- Miniemen: Tom Piceu, winnaar met de scheidingspunten    
  voor P.Windels. 56 deelnemers. 

De BRT zorgt voor een bijna vier minuten durend verslag 
in sportweekend van 31 december. 
 

Totaal aantal deelnemers: 227. 
 

Na het tornooi schrijft Noël Z.W.Dupon in het bedrijfsblad 
van ECI: 
 

‘Een internationaal ECI-schaaktornooi met speciale 
aandacht voor jongeren, dat afwisselend in België en 
Nederland wordt gespeeld, werd door onze markerting-
directeur Gerrit Dalhuisen, méér dan zestien jaar geleden 
boven de doopvont gehouden. Voor de schaaksport in 
België een unicum: voor het eerst werd het schaken 
gesponsord door een bedrijf. In de loop der jaren mochten 
wij de ‘schaakfakkel’ van de heer Dalhuisen en zijn trawant 
Arie Bos overnemen, maar gelukkig niet onvoorbereid. 
De verplaatsing van augustus naar de sfeervolle 
kerstperiode is een organisatorische voltreffer. Het record 
van 152 deelnemers (Eeklo, 1983) werd aan diggelen 
geschaakt door 227 spelers uit dertien landen! De faam 
van het wondermooie Brugge en de fantastische sfeer in 
de monumentale tornooizaal van het Brugse Belfort liggen 
stellig aan de basis van dit succes.De stadsmagistraten 
hebben zich als fervente gastheren gedragen en zelfs 
mocht  tijdens  de Kerstperiode het  ECI-logo  de toren van  
het Belfort sieren, iets zeer uitzonderlijks.’ 
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Marc Janssens 
 

In de zomer van 1987 verhuist Marc Janssens wegens beroepsredenen naar de VS. Met hem verliezen 
MSV en het ECI-comité een uitstekend speler en uitmuntend organisator. 
 
Albert De Meyer, voorzitter MSV--Eeklo: ‘Marc begon reeds vrij vroeg aan zijn schaakloopbaan, eerst 
als lid van het Koninklijk Atheneum en later bij MSV-Eeklo waar hij niet minder van vijf keer kampioen 
werd. Als clubspeler was hij een soliede waarde, zowel aan het bord  als in het bestuur van het ECI-
comité’. 
 

Roger Van den Berghe, voorzitter MSV: ‘Met een voorbeeldig enthousiasme zette hij zich in als adjunct-coördinator van 
de ECI-tornooien. Als speler beperkte hij zijn activiteiten bijna uitsluitend tot de interclubs, waarin hij voor MSV 57 punten 
bijeenschaakte uit 112 partijen, waarvan 43,5 uit 83 voor de eerste ploeg.’ 

 
 

Achttiende ECI-tornooi 1991 
 

 
 

De Brugse ECI-laureaten met organisatoren, 
stadsafgevaardigde en sponsor. 

 

 
 

Schepen  Freddy Depuydt samen met de laureaten van 
het Eeklose ECI-luik na de prijsuitreiking in het kasteel van 

het Heldenpark. 
  
Het tornooi valt samen met de 25

ste
 verjaardag van MSV 

en 25 jaar schaken in Eeklo, twee overtuigende redenen 
om de organisatoren, clubbesturen van MSV, de afdeling 
Eeklo en de deelnemers feestelijk te ontvangen op het 
stadhuis van Eeklo.  
 
Burgemeester De Waele en het bijna voltallig 
schepencollege zijn aanwezig.  
 
Namens het stadsbestuur feliciteert schepen van Sport 
Freddy De Puydt de jubilerende club. 
 

Het tornooi zelf start in “De Brugse Hanze’ met een 
simultaan door de Britse IGM Daniel King (score 77,5 %) 
waar de Brugse cultuurschepen Stevens de openingszet 
uitvoert. 
 
Daarna verhuist het tornooi van Brugge naar het Eeklose 
Heldenpark voor het Herdenkingstornooi Prof. dr. Max 
Euwe, gewonnen door de  Oekraïner Adrian Mikhaltsjitsjin. 
Martin Martens is eervol tweede en behaalt zijn tweede   
IM-resultaat.  
 
- Het Jubileumtornooi ’25 jaar MSV’ in het Heldenpark  
  wordt gewonnen door Dirk De Baets. 14 deelnemers.  
- Deurne wint het Ploegentornooi ’25’ voor tientallen. 
  MSV is derde op 5 ploegen. 
- Johan Goormachtigh schrijft het Active Chess Tornooi   
  ‘De Eecloonaar’ op zijn naam. 31 deelnemers. 
- Marc Dutreeuw is ontembaar in het Kerstblitztornooi  
  ‘Ereprijs Richard Wille’. 35 deelnemers.  
 
In de Brugse Hallezalen verschijnen 124 senioren aan de 
start van het Open ECI-Tornooi. Nikolai Legki uit 
Oekraïne wordt overtuigend winnaar. Freddy De Pauw 
krijgt de prijs van beste MSV: hij eindigt 76

ste
. 

 
De laureaten in de Open ECI-jeugdtornooien:  

- Junioren: Mark De Bruyne, Nederland, Tony Ysabie  
 (zesde) is eerste MSV-er. 14 deelnemers. 
- Kadetten: Frederik Verduijn, België, Lieven Standaert  

(22
ste

) is de eerste MSV-er. 42 deelnemers. 
- Miniemen: Wim Franco , België; Pieter Buysse (zesde) is    
  de sterkste MSV-er. 51 deelnemers. 
 
392 deelnemers in totaal (140 in Eeklo, 252 in Brugge).  
 

 



 

37 

11. Record-deelnames voor ECI-Tornooien 
 

Twintigste ECI-tornooi 1993 
 

Het startschot wordt deze keer gegeven in Maldegem waar 
een Vlaams ECI-team zegeviert in ‘Schaak zonder 
grenzen’ en Joeri De Maertelaere het ‘Rapidtornooi 
twintig jaar schaken in Maldegem’ wint. 
 

 
 

Het organisatieteam van de Evergemse ECI-driedaagse. 
 
Daarna is het de beurt aan Evergem om ‘Twintig jaar 
schaken in Evergem’ te vieren in het kader van een 
grandioze ECI-driedaagse met een gevarieerd programma. 
De laureaten van de vijf groepen: 
 
Ivan Sokolov (Bosnië) zegeviert in het Internationaal 
Open ECI-snelschaaktornooi dat geldt als snelschaak-
kampioenschap van Vlaanderen. Deze titel gaat naar  Luc 
Winants. 
 
Gozewyn van Laatum (Nederland) triomfeert in het Euwe-
herdenkingstornooi. 
 
Rabah Bouhalel (Frankrijk) is onstuitbaar in het 
seniorenrapidtornooi. Edo Beukenhorst (Nederland) in 
het jeugdrapidtornooi.   
 

 

 
 

De officiële start van het Brugse ECI-luik. 

In Brugge wordt Gert Jan Timmermans (Nederland) 
winnaar van het Open Seniorentornooi (140 
deelnemers).  
 
De jeugdlaureaten in de Open jeugdtornooien:  
 
- Junioren: Bruno Laurent, Luxemburg (18 deelnemers).  
- Kadetten: Marc Weydert, Luxemburg (30 deelnemers).  
- Miniemen: Jan-Willem de Jong, Nederland 
  (25 deelnemers). 
- Pionnen: Christophe Grégoir, België (14 deelnemers).  

 
Op een persbriefing is       
TV-vedette Jo Röpcke 

de eregast. 

De regionale Televisie  
Focus komt een reportage 
maken en neemt diverse 
vraaggesprekken op met  
spelers. 
 
522 deelnemers:  

102 in Maldegem,  
193 in Evergem en  
227 in Brugge. 
 

 

Links:  

Marc Janssens in volle 
actie als voetballer. 

 
Rechts: 

Mevrouw Weduwe 
Lieve Gillis-Verheecke,  
die jarenlang een vaste 

waarde is als gastvrouw 
voor de opvang van 

buitenlandse spelers.  
Op de achtergrond: 
Jacques Schouters 

en Albert De Meyer. 
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Tweeentwintigste ECI-tornooi 1995 

 

In de zomervakantie bijt S.K.Den Eik de spit af met een 
ECI-driedaagse in de feestzaal van ‘De Katte’.   
 

De eerste dag wordt ’20 jaar Den Eik’ gevierd onder    
ECI-vlag. Johan Maes wint er de ECI-beker                    
(24 deelnemers), Joeri De Maertelaere het                    
ECI-Lentetornooi (20 deelnemers), Matthias De Croock 
het ECI-jeugdlentetornooi (26 deelnemers), Paul Galle 
het Altan-Impakttornooi (mens tegen computer) met      6 
deelnemers, Herman Van de Wynkele het 
Paasblitztornooi (22 deelnemers) en S.K.Den Eik de 
‘Ereprijs gemeentelijke sportraad Assenede’                
(7 viertallen). 
 

Tijdens de twee volgende dagen wordt Gozewyn van 
Laatum voor de tweede keer op rij winnaaar van het 
Herdenkingstornooi Prof.Dr.Max Euwe (18 deelnemers).  
 

De Fransman Josif Dorman triomfeert in het 
Internationaal Snelschaaktornooi, maar de Nederlander 
Loek van Wely wordt de nieuwe snelschaakkampioen van 
de Vlaamse Schaakfederatie (112 deelnemers).  
 

Philip Strubbe van Brugge wint het ‘Snelschaaktornooi 20 
jaar S.K.Den Eik’ (30 deelnemers); Bij de jeugd (13 
deelnemers) is Edo Beukenhorst (Nederland) 
ongenaakbaar.  
 

Na de 299 deelnemers in het Meetjesland volgen er 205 in 
het Brugse luik. Totaal: 504. 
 

Mikhail Goerevitsj zorgt voor een Belgische triomf in het 
Open Seniorentornooi (123 deelnemers).  
 

In het Open Veteranentornooi triomfeert René 
Vanderbeke (België) en eindigt Roger Van den Berghe 
(MSV) eervol derde (12 deelnemers).  
 

De triomfators in de Open Jeugdtornooien: 

- Junioren: Bruno Laurent, Luxemburg (13 deelnemers).  
- Scholieren: Koen Leenhouts, Nederland (17 deelnemers). 
- Kadetten: Linton Donovan, België (17 deelnemers).  
- Miniemen: Steven Geirnaert, België (15 deelnemers). 
- Pionnen: Filip Vanlerberghe,België (12 deelnemers).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter D’Hondt fungeert jarenlang 
als hoofdwedstrijdleider van de ECI-tornooien in Eeklo.

Vierentwintigste ECI-tornooi 1997 
 

Het laatste ECI-tornooi in Vlaanderen breekt alle 
deelnamerecords. In Eeklo zijn er 72 enthousiaste spelers 
voor ‘Schaak zonder grenzen’, S.K. Den Eik volgt in 
Zelzate met 122 deelnemers, maar Brugge overtreft de 
stoutste verwachtingen met 392 deelnemers.  
 

In Zelzate is Viktor Tsjoetsjelov onklopbaar in het         
ECI-snelschaaktornooi, waarin Michiel de Wit de        
VSF-snelschaakkampioen wordt.  
 

Bij de jeugd zegeviert Seppe De Vreese (België), bij de 69 
meisjes gaat de eer naar Veerle Leenhouts (Nederland).   
 

Gozewyn van Laatum triomfeert voor de 
derde keer op rij in het Euwe-
Herdenkingstornooi . 
 

Hij laat ook 47 deelnemers achter zich 
in Open ECI-rapidtornooi. 
 

Bij de jeugd is de eer weggelegd voor 
Michiel Galle (6 deelnemers).   
   Gozewyn van Laatum 
 

De Vlaamse Schaakfederatie krijgt de schuld voor de 
terugval van 173 naar 122 deelnemers wegens haar falend 
homologatiebeleid. De tweedaagse moest een week 
vervroegd worden vanwege een Borgerhouts tornooi dat in 
de mist opgaat en krijgt daaardoor concurrentie van 
tornooien in Brussel, Leuven en Aalter ! Uit protest neemt 
ECI-coördinator Roger Van den Berghe ontslag bij VSF.  
 

De laureaten in de Open tornooien: 

Vollwassenen: 

- Senioren: Vladimir Baklan, Oekraïne (150 deelnemers). 
- Veteranen: Mikhail Smoljakov,Rusland (18 deelnemers). 
 

Jeugd: 

- Junioren: Ruben Snepvangers, Nederland  
(19 deelnemers).  

- Scholieren: Steven Geirnaert, België (40 deelnemers). 
- Kadetten: Christophe Grégoir, België ( 34 deelnemers).  
- Miniemen: Rob Michiels, België (51 deelnemers). 
- Pionnen: Bert Feys, België (48 deelnemers).   
- Pre-pionnen: Florian Pirard, België (32 deelnemers).   
 

Totaal aantal deelnemers: 586 ! 
 

 

Brugge
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Vijfentwintigste ECI-tornooi 1998 
 

Sas van Gent mag een eindpunt plaatsen achter de     
ECI-tornooien.  
 

Twee Nederlandse talenten domineren het tornooi:  
 

Ruud Janssen wint de meestertienkamp (tevens Euwe-
Herdenkingstornooi) en Maarten Solleveld zet de            
18-koppige internationale jeugdgroep naar zijn hand.  
 
In de open tornooien wint de Georgiër Alexander 
Dgebuadze bij de 51 senioren en onze landgenoot Rob 
Michiels bij de 20 jeugdspelers.  
 

Totaal: 99 deelnemers. 
 

 
 
Noël Dupon, Walter Cardon, Roger Van den Berghe en Jos Goris 
nemen met spijt afscheid van 25-jaar ECI-schaaktornooien.  

 
 

 

Robert Vanroose  
 
Een jaar na het eindtornooi in Sas van Gent nemen we ook definitief afscheid van Robert Vanroose die 
op 3 september 1998 plots overlijdt. Hij is slechts 56 jaar.  
 

Een fragment uit het ‘in memoriam’ van Albert De Meyer, voorzitter MSV-Eeklo: ‘ Een apart hoofdstuk in 
het leven van Robert is het ECI-tornooi. Hij is de onvolprezen penningmeester, doch ook zoveel meer... 
Als barverantwoordelijke helpt hij het comité aan bijkomende geldmiddelen, het beschermcomité zorgt 

voor meer uitstraling en bij de gastgezinnen is er meer dan één naam die voortkomt uit de kennissenkring van de familie 
Vanroose.’ 
 

Daarnaast is Robert ook de creatieve geest achter veel andere schaaktornooien en initiatieven: 
Schoolschaak, Delhaizetornooi, Lilyta-trofee,  diverse recreatieve en promotionele tornooien. 
 

  

Walter Cardon † 
 

Op 8 december 2006 is Walter Cardon op 76-jarige leeftijd overleden. Ruim een halve eeuw 
is hij de stimulerende kracht achter Het Witte Paard Sas van Gent.  
 

Vanaf 1973 organiseert hij samen met de Meetjeslandse Schaakvereniging de ECI-tornooien. 
HWP neemt er dertien voor haar rekening. In 1978 brent hij het jeugdwereldkampioenschap 
Naar Sas van Gent en in 1992 het Europese jeugdkampioenschap. 
 

In 1999 ligt hij namens HWP en samen met S.K.Den Eik aan de basis van het  ‘Open Tornooi 
Roselaer-Strandpaal’ dat evolueert tot het huidige ‘Schaak Grens Tornooi’. 
Hij zetelt sedert jaren in de KNSB-Bondsraad, is sportvrijwilliger van het jaar in Zeeland         
(1997) en  Ridder in de Orde van Oranje Nassau (2000).  
 

          

Sas van Gent
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Vier ECI-MSV Happenings 

 

Eeklo 1986 

 
De balans van de eerste happening - waarin zowat 
iedereen aan zijn trekken komt - is zeer positief.  
Voor het tafeltennistornooi (in samenwerking met TTC 
Eikenlo) komen 80 deelnemers opdagen.  
De autozoektocht overtuigt 74 deelnemers, opvallend veel 
uit Bassevelde en Ertvelde. 
Een quiz onder leiding van de gereputeerde quizmaster 
Wilfried Bondeel blijft in handen van een schaakteam. 
In het schaakonderdeel treden acht ploegen van vijf 
afdelingen in de arena. Bassevelde toont zich het sterkst.    
Daarnaast scoort André Galle maximaal in een simultaan 
tegen dertien tegenstrevers. 
In de late avonduren zorgt ‘Paris by night’ voor de nodige 
sfeer. De gezellige atmosfeer in De Leke nodigt de vele 
aanwezigen uit om niet te vroeg naar huis te gaan... 
 

Assenede 1987 

MSV viert haar twintigste verjaardag én die valt samen met 
de twintigste verjaardag van ECI. S.K.Artevelde maakt er 
een erezaak van om de Meetjeslandse 
schaakgemeenschap op een onvergetelijke manier te 
verwelkomen in de PTBS van Stoepe. 
 

Er zijn twintig ploegen ingeschreven voor 
een gevarieerd ‘Spel zonder grenzen’. 
Daarna volgt een luxueuze, onvergetelijke 
receptie door het Provinciebestuur en een 
koud buffet dat de moeilijksten kan 
bevredigen. 
Het ‘Orkest por favor’ van Gerard de Winter 

zorgt voor een zinderende feestavond als apotheose van 
de geslaagde happening. 
   Gerard de Winter 

Eeklo 1988 

Tijdens de Kerstvakantie wordt De Leke opnieuw het 
toneel van een happening, deze keer met duidelijkere 
schaakklemtonen. 
Voor het tiende Meetjeslands Kersttornooi schrijven 
spelers van alle leeftijdsgroepen in. De hoofdgroep wordt 
een triomf voor Han Janssen. 
De Poolse meester Andrej Canysz speelt een schitterende 
simultaan op 25 borden, waarin hij slechts twee 
nederlagen en twee remises toestaat. 
De boeiende kwisavond in het kader van 
een kaas- en wijnavond wordt met 
klank gewonnen door het    
wedstrijdleidersduo Walter D’Hondt-
Gosse Kamminga. 
De happening wordt besloten met een 
hoogstaand snelschaaktornooi met 
vijftig deelnemers. Chris Ghysels houdt er sterke 
buitenlandse tenoren achter zich. 
                                                                   Chris Ghysels 
 

Mariakerke 1990 

Tijdens de Kerstvakantie trekt MSP (Maritiem Staalpaard) 
alle organisatorische registers open. 
Het Internationaal Kersttornooi ‘Ereprijs ECI’ wordt een 
triomf voor de Deense gastspelers van Haderslev. 
Het MSV-Kersttornooi is een kolfje naar de hand van 
Gosse Kamminga. 
In het sfeervol Oudejaarsblitztornooi is er niemand 
opgewassen tegen de Deen Niels F.J. Nielsen. 
Het even sfeervol Kerstblitztornooi (mogelijk gemaakt door 
de inzet van Richard Wille en echtgenote) wordt 
overtuigend gewonnen door Daniël Lansay, die tevens 
snelschaakkampioen van MSV wordt. 
Een pittige aperitief van ’t Schoon Zicht zorgt voor de 
nodige sfeer na de prijsuitreiking... 
 

 

 
Noël Z.W.Dupon 

 
Na 31 jaar ECI-activiteit neemt Noël Dupon einde 2003 afscheid.  

Roger Van den Berghe:  ‘ Onze leden en ons bestuur bewaren een dankbare herinnering aan de jaren 
waarin u als ideale verbindingsman fungeerde tussen ECI-Bertelsman en de schaakorganisatoren in 
Noord en Zuid: Zeeuws-Vlaanderen en de regio Brugge-Meetjesland.  
 
Robert Vanroose en ikzelf hebben intens met u samengewerkt en zagen in u terecht hét fundament 
waarop de ECI-schaaktornooien tot grote bloei kwamen. Zonder uw immense inzet zou het niet 
mogelijk geweest zijn van 1974 tot 1998 25 meerdaagse, prestigieuze internationale schaaktornooien 

uit de grond te stampen. Daarnaast vergeten we de K.L.Ledegancktornooien om de ECI-bekers en de ECI-MSV-
happenings niet, evenmin het  feit dat MSV onder ECI-vlag achttien seizoenen in de hoogste interclubafdeling speelde. 
 
U maakte van ECI de oudste schaaksponsor van het land. Zonder uw inzet zou de schaaksport in onze regio niet haar 
actuele uitstraling hebben. Op het einde van een kwarteeuw sponsoring hebben we u het oververdiend erelidmaatschap 
van onze vereniging aangeboden om 25-jaar vriendschapsbanden te laten leven.’  
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12. MSV Organiseert nationale en Ligakampioenschappen 
 

Nationale jeugdkampioenschappen in Eeklo, Assenede en Bassevelde 

 
Vier keer worden bij MSV zevendaagse nationale jeugdkampioenschappen georganiseerd tijdens de 

Paasvakantie. 
 

23
ste

 Nationaal Jeugdkampioenschap 1974 Eeklo  
 

In 1974 verzorgt MSV in Beukenhof te Eeklo geslaagde 
23

ste
 nationale jeugdkampioenschappen.  

 
We publiceerden hierover reeds een bijdrage op pagina 7. 

 

 
 

Logo Nationale Jeugdkampioenschappen - Eeklo 1974 

Dertien gastfamilies staan in voor de opvang van de 36 
deelnemers (12 in iedere leeftijdsgroep).  
 
Organisatoren en deelnemers worden ontvangen op het 
stadhuis. Er volgt een bezoek aan Lotus in Lembeke en 
brouwerij Krüger in Eeklo. Iedere avond wordt er in het 
lokaal van MSV    (Gouden Leeuw) gesnelschaakt. Thierry 
Penson wint dit snelschaakfestival. 
 
Bij de junioren wordt Bruno De Jonghe kampioen voor 
Gunter Deleyn en Eric Van de Wynkele. Jan Bafort wordt 
scholierenkampioen. Helmut Cardon is ongenaakbaar bij 
de kadetten.  
 
Het tornooi wordt besloten met een receptie in De Gouden 
Leeuw voor de gastgezinnen en de hostessen van het   
St.Bernardusinstituut uit Bassevelde.  
 

 
25ste Nationaal Jeugdkampioenschap Assenede 1976 

 

In 1976 zorgen Johan Christiaen, Ronald Facchin, Etiënne 
Lansay(†), Yvar Van Damme en hun medewerkers voor 
een schitterend verloop van het 25ste nationaal 
jeugdkampioenschap (hoofdgroep jongens). 
 

De twintig geselecteerden  verblijven bij gastgezinnen.   

Het tornooi wordt rijkelijk omkaderd... 

Een tijdelijk postkantoor met dagafstempeling. 
Een postzegeltentoonstelling door Robert Dierickx. 
Bustrip door Zeeuws-Vlaanderen. 
Geleid bezoek aan het Meetjeslands Krekengebied. 
Bezoek aan ECA. 
Rondvaart in de haven van Gent. 
Palingsouper in "De Prins Cardinael". 
Ontvangst op het gemeentehuis. 

Het schaakprogramma oogt even indrukwekkend:  

- Simultaan Johan Goormachtigh (89 % op 17 borden). 
 

- Interploegentornooi waarin S.K.Mikhail Tal Zomergem  
  twaalf andere ploegen achter zich laat. 
 

- Jeugdploegentornooi waarin de afdeling Eeklo zegeviert  
  voor zeven andere teams. 
 

- Snelschaaktornooi (33 deelnemers) gewonnen door José  
  Tonoli(†). 

Uittredend kampioen Chris 
Ghysels start als groot favoriet, 
maar moet zijn titelambities 
opbergen na een blunder tegen 
tegen Danny Van de Bourry.  
 
De begeerde titel is voor Walter 
Tonoli. Chris Ghysels wordt 
zesde. 
 
In de pers heeft men het over 
een voortreffelijke organisatie, 
een sympathieke prijsuitreiking,   
een modelkampioenschap.... 
 
Als toetje volgt nog een 
verzorgd tornooiboek. 
 
Tijdens dit schitterend 
jeugdkampioenschap ontpopt 
Etiënne Lansay(†)  zich tot een 
bekwaam ontwerper van 
uitslagenborden.  
 
Zijn arbeids-intensieve creaties  
zullen een blikvanger zijn in 
meerdere ECI-tornooien. 

  
 

Ronald Facchin, 
de enige van het  
organisatiecomité 

die nog steeds een 
zeer actieve rol speelt 
bij Den Eik en MSV. 

 

 
 
 

 

Meetjeslandse Schaakvereniging 
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5
de 

Nationale Meisjeskampioenschappen Bassevelde 1979 
 

 

 
Luc Haers  

Deze kampioenschappen met 
24 geselecteerde meisjes 
moeten de bekroning worden 
van de jeugdopleiding van 
S.K.Den Eik.  
In het stemmig Bassevelds 
‘Muzieklokaal’ worden onder 
impuls van de nog jeugdige 
afdelingsvoorzitter Luc Haers 
vriendschapsbanden gesmeed 
tussen Eynatten, een zeer 
bescheiden gemeente in 
Duitssprekend België en 
Bassevelde, die veel verder 
reiken dan schaakgrenzen. 

 

De organisatie is een zware uitdaging. De opvang van de 
deelneemsters is niet te onderschatten. Met veel 
enthousiasme wordt het een geslaagde titelstrijd.   

Bij de junioren-scholieren starten Brenda De Corte (Gent) 
en Mieke Baecke (MSV) als favorieten, maar de 
Westvlaamse Griet Vereecke zorgt voor een verrassing: zij 
behaalt de titel voor Mieke Baecke. 
 
In de reeks van de Kadetten draait de strijd uit op een     
zij-aan-zij tussen Katty Sabo (Bassevelde) en Godelieve 
Ginneberge (Eeklo). De Basseveldse, die leerde schaken 
in het kader van de opleiding van Den Eik voor het 
pionnendiploma, haalt het met de scheidingspunten. 
 
Ook bij de miniemen komen er scheidingspunten bij te pas. 
Veerle Willems (Ertvelde) domineert vanaf de eerste tot de 
voorlaatste dag, maar verliest partij en titel in de slotronde 
tegen Martine Hauswirth (Eynatten). 
 
Als voornaamste nevenactiviteit staat een blitztornooi op 
het programma, waarin Herman Van de Wynkele sterker 
blijkt dan zijn 51 tegenstrevers.  

                                                             

6
de 

Nationale Meisjeskampioenschappen Bassevelde 1980 
 

Een jaar later durft Den Eik het opnieuw aan. En het 
jeugdig organisatieteam van Den Eik (bijgestaan door een 
paar geroutineerde organisatoren) maakt er opnieuw een 
groot succes van. 
 
Bij de junioren behoudt Griet Vereecke haar titel en de 
‘hoop van MSV en Ertvelde’, Mieke Baecke, finisht 
opnieuw als tweede. 
 
In de reeks scholieren-kadetten staat er geen maat op het 
Waalse meisje Chantal Vandevoort. Den Eik’s 
titelverdedigster Katty Sabo moet vrede nemen met de 
tweede plaats. 
 
Bij de miniemen-pionnen flitsen Nadia Kever (Eynatten) en 
Karin Van den Berghe (Den Eik) gelijktijdig over de 
eindstreep. Met de scheidingspunten gaat de titel naar het 
meisje uit Eynatten.  
 

 

 
Mieke Baecke 

 
Nevenactiviteiten: 

Bernd Loo (Eynatten) 
schrijft het vierdaags 
Paastornooi op zijn naam 
(19 deelnemers).  
 
Doorgeefschaak (met zes 
tweetallen).is een kolfje 
naar de hand van het duo 
Dirk Welvaert-Johan Maes.  
 
Het ‘verbroederingstornooi’ 
met 18 deelnemers wordt 
ook met klank gewonnen 
door Dirk Welvaert. 
 

 

Ligakampioenschappen (volwassenenen) 
 

 

 
 

Dé stunt in 95-96 komt 
van Daniel Lansay die 
drie topschakers achter 
zich laat ! 

 
MSV organiseert in ’t Schoonzicht te 
Mariakerke twee   ligakampioenschappen. 
 
95-96 Met 42 deelnemers en drie titels voor 
MSV-ers. Daniel Lansay wordt experten-
kampioen voor Chris Ghysels, Johan 
Goormachtigh en Adri den Hamer. Jan 
Verstraeten wint in de B-klasse en Patrick van 
Damme in de C-klasse. In de A-klasse wint 
Laurent Watteeuw voor André Galle. 
 
96-97 Met 37 deelnemers en een dubbele 
MSV-triomf in de hoofdreeks: Chris Ghysels is 
eerste, André Galle tweede. In de open reeks 
wordt Jan Verstraeten van MSV  eervol 
tweede na Luc Van Steenkiste van 
Oudenaarde. 
 
In het jubileumseizoen naar aanleiding van 40 
jaar MSV (06-07) zal MSV een derde 
organisatie vertzorgen (zie pgaina 69).  
 

 

 
 

De topwedstrijd in de hoofdreeks van de 
ligakampioenschappen 96-97 tussen André 
Galle en Chris Ghysels eindigt onbeslist, 
maar Chris wordt ligakampioen voor André. 
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Ligakampioenschappen (jeugd) 
 

 

  
 

Links : Christine Cocquyt 

Rechts: Masjenka Dubbeldam. 
 
Masjenka wordt in 79-80 winnares bij 
de junioren (meisjes). Mia Martens 
eindigt tweede en wordt provinciale 
kampioene. 
 
Hetzelfde gebeurt in 77-78 wanneer 
Helmut Cardon ligajeugdkampioen 
wordt bij de junioren.  André Galle die 
tweede eindigt wordt provinciaal 
kampioen. 

 

 

MSV heeft reeds acht ligajeugdkampioenschappen met succes afgewerkt. 
 
In deze 8 kampioenschappen verovert de MSV-jeugd liefst 37 titels waaronder 
vier juniorentitels voor jongens en acht voor meisjes. Hierna vermelden we de 
behaalde titels in de hoofdreeksen voor jongens en meisjes. 
 
75-76 in Mariakerke: 93 deelnemers, vijf titels voor MSV.  
Junioren: Daniel Lansay (j) - Marie-Claire De Bosscher (m). 
 
77-78 in Kaprijke: 73 deelnemers, vijf titels voor MSV.  
Junioren: Helmut Cardon (j) - Mia Martens (m).  
 
78-79 in Assenede: 65 deelnemers, zeven titels voor MSV.  
Junioren: Greet De Meyer (m). 
 
79-80 in Kaprijke: 50 deelnemers, vijf titels voor MSV.  
Junioren: Luc Martens (j) - Masjenka Dubbeldam (m).  
 
81-82 in Evergem: 74 deelnemers, vijf titels voor MSV.  
Junioren: Katty Sabo (m).  
 
83-84 in Assenede: 96 deelnemers, vijf titels voor MSV.  
Junioren: Christine Cocquyt(m)  
 
86-87 in 5 afdelingen (*): 18 deelnemers, twee titels voor MSV.  
Junioren: Karin Van den Berghe (m).  
 
01-02 in Evergem en Sleidinge: 93 deelnemers, drie titels voor MSV.  
Junioren: Michiel Galle (j) - Daphne Galle (m). 
 
 (*) Ertvelde, Evergem, Zelzate, Bassevelde en Eeklo. 

 
 

 

13. Van Kersttornooi tot VdK-tornooi 
 

Internationaal MSV-Kersttornooi 
 

  
1977: MSV-Hochheide 9,5-6,5  V.l.n.r. Luc Wille,  
Marc Janssens, Chris Ghysels en Daniel Lansay. 

 

Door bemiddeling van Marc Janssens heeft het eerste 
meerdaags internationaal Kersttornooi plaats in De 
Gouden Leeuw te Eeklo met topspelers van MSV en het 
Duitse Hochheide. Het tornooi verhuist in de volgende 
jaren naar diverse locaties. De laatste editie gaat door in ’t 
Schoonzicht te Mariakerke. 
 

De Duitser Jürgen Fleck van de bevriende vereniging 
Hochheide 1933 wint de eerste drie edities (78, 79 en 80).  
In 1980 noteren we de eerste MSV-zege met Marc 
Janssens. Een jaar later eindigt er een trio op de eerste 

plaats : de Duitser Thomas Frisch samen met de MSV-ers 
Chris Ghysels en Roeland Verstraeten. In 1982 staat Chris  
Ghysels tijdens het VDK-tornooi alleen op het hoogste 
schavotje. Daarna is het - eveneens in de rand van het 
VDK-tornooi - de beurt aan de Brit Anthony Kosten (1983) 
en Han Janssen (1988). De laatste editie (1990) levert een 
gedeelde winst op voor het Deense duo van Haderslev, 
Carsten Krog en Niels J.F.Nielsen. 
 

Ploegoverwinningen: MSV 4,5; Hochheide 2,5; Streatham 
and Brixton Londen 1, Haderslev 1.  
 

Naast een internationaal tornooi wordt er telkens een 
MSV-Kersttornooi gehouden.  
 

Daniel Lansay wint drie keer: 84, 86 en 87. 
Jos Stuyts(†) volgt met twee overwinningen: 79 en 80. 
Met één zege: Chris Willems (77), Johan Maes (83),  
Roger Van den Berghe (82), Martin Martens (85), 
Manfred Kindt (88) en Gosse Kamminga (90). 
 

Ook het reeds bestaande Oudejaarsblitztornooi zorgt 
voor de sfeer:   
 

Chris Ghysels wint vijf keer, Koenraad Pauwels en Luc 
Wille ieder twee keer. 
 

Dit trio van kersttornooien wordt niet meer georganiseerd 
vanaf 1997 (laatste ECI-tornooi in Vlaanderen).
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VdK-tornooi 
  

 
 
V.l.n.r.    René De Conink(voorzitter S.K.Artevelde)  en 
              J.P. Moeraert (VdK) samen met de eerste winnaars:  
              Dirk Welvaert  en Els Van de Walle (-15 jaar), 
              Peter Broekhuizen en Gerda Van Hecke (+15 j.),  
              Roger Van den Berghe (volwassenen).  

S.K.Artevelde gaat in op een MSV-vraag om te helpen 
bij de organisatie van jeugdkampioenschappen, 
gelijktijdig met een open tornooi voor volwassenen.  
 
Op 8 december 1982 gaat VDK (Volksdepositokas) in 
op een vraag van Roger Van den Berghe, voorzitter-
jeugdleider van MSV, om dit jaarlijks  ‘Meetjeslands 
VDK-Kersttornooi’ te sponsoren.  
 
Twee weken later verschijnen in de PTBS van Stoepe 
66 spelers aan de start van de eerste editie !  
 
Een opmerkelijk resultaat want het tornooi staat 
uitsluitend open voor spelers van de acht MSV-
afdelingen (Den Eik, Eeklo, Ertvelde, Evergem, 
Kerkbrugge, MSP, Wondelgem en Zelzate).   
 
René De Coninck coördineert, Walter D’Hondt en Irm 
de Pillecyn verzorgen de wedstrijdleiding. Men ziet 
enkel glunderende gezichten tijdens de prijsuitreiking 
van een zeer geslaagd tornooi, met een sportief-
vriendschappelijke sfeer, een gezellige wafelbak en 
een verleidelijke prijzentafel. 

 

De winnaars van het seniorentornooi: 

82  Roger Van den Berghe (66 deeln.) 
83  Johan Maes (86 deelnemers) 
84 Daniel Lansay (86 deelnemers) 
85 Martin Martens (105 deelnemers) 
86 Daniel Lansay (120 deelnemers) 
87 Daniel Lansay (98 deelnemers) 
 

De winnaars bij de dames: 

83  Mieke Baecke 
84 Su Ortgiesz 
85 Marian Van den Berghe 
86 Mieke Baecke 
87 Christine Bonduwelle  
 

De winnaars van het  
jeugdkampioenschap (jongens): 

82  Dirk Welvaert 
83  Erik Willems 
84 Geert Van Vooren 
85 Jan Van Vooren 
86 Koen Tavernier 
87 Chris Lanckriet  

De winnaars van het  
jeugdkampioenschap (meisjes): 

82  Gerda Van Hecke 
83  Christine Cocquyt 
84 Marian Van den Berghe 
85 Karin Van den Berghe  
86 Karin Van den Berghe 
87 Kristien Van Vooren 
 
De winnaars van het Kerst- en  
Nieuwjaarsblitztornooi: 

82  Koenraad Pauwels(†) 
83  Anthony Kosten (Engeland) 
84  Jan Van Vooren 
85 Koenraad Pauwels 
86  Walter Tonoli 
87 Gosse Kamminga 

 
 
Als we een lijstje maken van de 
deelnemers die de meeste titels 
behalen tijdens deze zeven tornooien 
krijgen we volgend beeld: 
 
  1 Kristien Van Vooren       6 

  2 Karin Van den Berghe      5 

3 Chris Lanckriet, Tino De Zutter, 
Marian Van den Berghe en  
Ann De Causemaecker      3 

  7 Dirk Welvaert, Nico Vereecke, 
Geert Van Vooren, Erik Willems, 
Jan Van Vooren, Linda Bobelyn, 
Geert Van Wonterghem,  
Koen Tavernier,  
Gerda Van Hecke, 
Christine Cocquyt, 
Thomas Van Wollegehem,  
Peter en Yolande Broekhuizen. 2  
 

20 Philip Van Durme, Sammy Karoui, 
Tom Bruynbroeck, Nancy Engels, 
Annick Dhooge, Griet Vergauwe, 
Danny De Sy, Karl De Waele, 
Thomas Van Wolleghem,  
Sam Hoys, Karel Vergote,  
Bart Van Achte, Pascal Rommel, 
Els Van de Walle, Veerle Willems,  
Andrea en Miranda De Decker,  
Sophie De Letter.        1 

De ‘Wisselbeker Patrick Van den 
Broeck) wordt drie keer gewonnen 
door S.K.Den Eik, vanaf het begin in 
84 tot en met 86, in 87 neemt S.K. 
Artevelde de fakkel over. 
 
 

 
 
 
Met het spijtige conflict tussen MSV 
en S.K.Artevelde wordt een punt 
gezet achter de  VdK-tornooien onder 
MSV-vlag.  
 
Later worden de scherpe hoekjes 
afgerond en sedert meerdere jaren 
maakt MSV opnieuw intens 
propaganda voor het VdK-tornooi dat 
in 2007 reeds voor de 25

ste
 keer 

georganiseerd wordt. 
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14. 35 ééndagstornooien: 
van ‘Drie Provinciëntornooi’ tot ‘Schaak zonder grenzen’.  

 

 
Maldegem 1974: V.l.n.r.: Rotsaert de Hertaing, 
burgemeester van Maldegem, overhandigt de wisselbeker 
na het tweede ’Drie Provinciëntornooi’ aan Walter D’Hondt, 
kapitein van MSV. Roger Van den Berghe (MSV-
secretaris) en Marc Verkinderen (voorzitter van S.K.De 
Ketellappers) kijken toe.  
 

 
Oostkamp 1980: Slotronde van de eerste editie van 
‘Schaak zonder grenzen’ voor de Wisseltrofee Leen de 
Vlieger, gewonnen door ECI Vlaanderen. We herkennen 
vooraan de jeugdige Dirk Welvaert. 

De geschiedenis van ‘Schaak zonder Grenzen’ gaat terug 
tot 14 oktober 1972 in Assenede waar MSV het eerste 
Drie Provinciëntornooi (Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen) organiseert. Zeeuws-
Vlaanderen wint dit drievoudig tornooi voor Brugge en 
Meetjesland. Het is ook vermeldenswaard dat het 
internationaal ECI-tornooi een rechtstreeks gevolg is van 
contacten die gelegd worden in het kader van het Drie 
Provinciëntornooi. 
 
Vanaf 1976 evolueert het tornooi tot Vier 
Provinciëntornooi (mét regio Tourcoing). 
 
In 1979 wordt in Tourcoing het startsein gegeven voor een 
reeks van elf tornooien ‘Schaak zonder grenzen’.  De 
laatste editie wordt georganiseerd op 24 mei 1997 in De 
Leke te Eeklo.  
 
In zesentwintig jaar worden niet minder dan 35 
ééndagstornooien georganiseerd. Aanvankelijk drie 
ééndagstornooi per jaar met een totaalklassement, daarna 
vier per jaar, om af te zwakken via twee tot één tornooi per 
jaar. 
 

 
Spelersaandenken 
Nieuwvliet 1979. 

In 1979 komt de redacteur van 
MSV-blitz superlatieven te kort 
om de ‘fantastische sfeer én 
de voorbeeldige organisatie in 
De Stadsherberg’ van het 
Zeeuwsvlaamse Nieuwvliet te 
beschrijven. Daar geeft Leen 
de Vlieger het statsein om alle 
deelnemers na het tornooi te 
verwennen met een gezellige 
en lekkere mosselmaaltijd en 
een aandenken ! Het blijft een 
traditie die echter zo’n allures 
aanneemt (tot en met orkestje)  
dat het onbetaalbaar wordt 
voor sommige clubs... 

Erelijst 
 

Tussen haakjes het aantal ééndagstornooien dat in aanmerking komt voor iedere editie. 
 

Drie Provinciëntornooi 
72-73    (3)   Zeeuwe Schaakbond              
73-74    (3)   MSV          

Vier Provinciëntornooi 
74-75    (4)  Zeeuws Vlaanderen      
76       (2)  Tourcoing   
77       (2)  Zeeuws Vlaanderen  

Schaak zonder grenzen 
1979-1980  (4)   ECI Vlaanderen (Trofee Leen De Vlieger) 
1981-1983 (4)  Duisburg  (Trofee Wilhelm Orth)      
1983-1985 (4)  Duisburg (Trofee Roger Van den Berghe) 
1990     (1)   Duisburg (Trofee Pierre Delannoy)        
1991     (1)   Duisburg          
1992     (1)   Duisburg  *   (uitgebreid tornooi):  
1993     (1)  ECI Vlaanderen    
1994     (1)  ECI Vlaanderen   
1995     (1)  Tourcoing    
          Volwassenen: Tourcoing  
          Jeugd:      Duisburg 

1996     (1)  ECI Vlaanderen + Duisburg  
          Volwassenen: Duisburg  
          Jeugd:      ECI Vlaanderen      
1997     (1)  ECI Vlaanderen  
          Volwassenen: Tourcoing  
          Jeugd:      ECI Vlaanderen  
1998     (1)  Tourcoing  
          Volwassenen: Duisburg  
          Jeugd:      Tourcoing 
 
(*) Duisburg organiseert twee keer een ‘Europäisches 
Sechsländerturnier’. Een eerste (buiten het verband van 
Schaak zonder grenzen) in 1989 om ‘100 Jahre 
Duisburger Schachgesellschaft von 1889’ te vieren:  
 
1 MTK Doedapest  2 Duisburg     3 ECI Vlaanderen  
4 Terneuzen     5 Motorlet Praha  6 Tourcoing. 
Een tweede in 1992:  
1 Timisoara     2 Duisburg     3 ECI Vlaanderen  
4 Motorlet Praha  5 Terneuzen     6 Tourcoing. 
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De initiatiefnemers 
 

In 1972 starten Roger Dhaenekint(†) van ‘Tinnen Torens’ , Leen de Vlieger(†) van de ‘Zeeuwse Schaakbond’ en Roger 
Van den Berghe van de ‘Meetjeslandse Schaakverening’ het Drie Provinciëntornooi.  
 

n 1975 komt Pierre Delannoy van ‘Cercle d’échecs de Tourcoing’ het organisatieteam versterken om er een Vier 
Provinciëntornooi van te maken. 
 

In 1980 is Wilhelm Orth (†)  van ‘Schachverein Hochheide’ betrokken bij de geboorte van Schaak zonder grenzen. 
 

Hierna een korte hulde aan drie van deze overleden pioniers. 
 

 

 

Leen de Vlieger(†) 
24 april 1921 - 1 december 2003 

 

Iedereen, die hem gekend heeft, zal zich hem herinneren als een hardwerkende man, die zich 
met een uitgesproken visie en eigen wil dienstbaar opstelt. 
 

Hij is in 1949 medeoprichter en later voorzitter van de Zeeuwse Schaakbond (1971-1984). 
 

Voor al zijn ambassadeurswerk voor de schaaksport wordt hij benoemd tot erevoorzitter van 
SVWZV, tot erevoorzitter van de ZSB, tot lid van verdienste van de KNSB en ontvangt hij een 
eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

Leen kijkt op naar Prof. Dr. Max Euwe, die hij een eerlijk en adorabel mens vindt, een 
voorbeeld voor iedere speler, een schaakambassadeur.  
  

  

 

 

Roger Dhaenekint(†) 
30 juni 1924 - 23 januari 1994 

 

De Bruggeling verenigt in zich twee eigenschappen die zelden gelijktijdig voorkomen: goed 
schaken en uitmuntend organiseren. 
 

Hij ligt aan de basis van de oprichting van de Brugse Schaakfederatie (BSF) door 
samenwerking tussen Tinnen Torens, ’t Peerdeke Assebroek, Het Trouwe Paard Oostkamp 
en De Burg.  
 

Laatstgenoemde club voor visueel gehandicapten ligt hem bijzonder nauw aan het hart. In 
1978 is hij in Brugge de bezielende organisator van een schitterend georgansieerd 
wereldkampioenschap voor visueel gehandicapten. Later zal hij als internationaal arbiter 
ontelbaar veel tornooien voor visueel gehandicapten leiden. 
 

  

 

 

Wilhelm Orth(†) 
24 juni 1922 – 27 juli 1993 

 

Wilhelm is niet enkel een sterk schaakspeler, hij is daarnaast een uitzonderlijk goede 
organisator.  
 

Gedurende vier decennia is hij de onvermoeibare bezieler van het schaakleven in Moers en 
Duisburg. Hij stimuleert er de schaakjeugd op onnavolgbare wijze.  
 

Daarnaast is hij jarenlang actief  bij de organisatie van sportactiviteiten voor gehandicapten in 
‘zijn’ Moers. 
 

Het heengaan van deze schaakpionier wordt in zijn regio en elders dan ook ervaren als een 
buitengewoon groot verlies.Hij laat zich vooral opmerken door zijn uiterst joviaal en sportief 
optreden. 
 

 

Tenslotte de visie van een speler die er regelmatig bij was (Gerard de Winter):  
 

‘Ik kijk er altijd naar uit. Het fijne van die tornooien is, dat de vrouwen ook mee mogen. Terwijl de mannen hun partijtjes 
afwerken, gaan de vrouwen de omgeving verkennen. En in de avonduren wordt iedereen vergast op een heerlijk diner.’  
 

Waar werden de 35 ééndagstornooien georganiseerd ?  

7 edities in het Meetjesland: (1972 Assenede, 1974 Maldegem, 1975 Evergem, 1977 Bassevelde, 1981 Assenede, 
1993 Maldegem, 1997 Eeklo). 8 in Nederland (Terneuzen 4, Sas van Gent 1, Oostburg 1, Nieuwvliet 1, Axel 1).              
8 in Frankrijk (Tourcoing). 7 in het Brugse: (Brugge 3, Oostkamp 2, Sint Kruis Brugge 2). 5 in Duitsland: (Duisburg 3, 
Hochheide 1, Homberg 1). 
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15. Tornooien die niet standhouden 
 

Delhaizetornooi 
 

 
 

Het Delhaizetornooi wordt mogelijk gemaakt door de 
medewerking van Delhaize en de meeste shops in dit 
warenhuis. Het tornooi houdt zes jaar stand (van 75-76 t/m 
79-80 plus 82-83).  
 

Chris Ghysels wint twee keer (75-76 en 79-80). De andere 
laureaten: Gunter Deleyn (76-77 met (99 deelnemers), Eric 
Van de Wynkele (77-78), Richard Meulders (78-79) en 
Ronny Weemaes (82-83). 

 

 
 

Ploegentornooi De Witte Kaproenen Wondelgem 
 

In 78-79 debuteert het kleine recreatief clubje van 
Wondelgem met een heus ploegentornooi dat jaren zal 
standhouden omwille van de sfeer (inclusief de belegde 
broodjes!).  
 

S.K.Zelzate wint het openingstornooi. Het is echter 
S.K.Den Eik dat het grootste aantal overwinningen boekt: 
vier.   
 

MSV-Eeklo, MSV-VAG  Evergem en De Ketellappers 
Maldegem nemen vrede met één overwinning zoals 
S.K.Zelzate. 
 

KLL-Blitztornooi 
 

Als een soort revanche voor het echte 
K.L.Ledegancktornooi wordt er vanaf het seizoen 83-84 
gedurende meerdere jaren een afsluitend K.L.Ledeganck-
snelschaaktornooi gehouden, zelfs één keer een 
rapidversie.  
 

S.K.Den Eik start met vier overwinningen op rij. In de 
laatste editie moet de ploeg van Luc Haers de zege delen 
met MSV-Eeklo. 
 

In 87 krijgt het tornooi een speciale dimensie door de 
toevoeging van een prestigieus individueel 
‘Afscheidstornooi Marc Janssens’, gewonnen door Martin 
Martens.  

Tornooi Sierens-Van de Gehuchte 

Albert Van de Gehuchte en Paul Sierens zijn twee leden 
van MSV-Evergem die op veel te jeugdige leeftijd van ons 
heengaan tijdens de zomermaanden van 1976. In het 
seizoen 77-78 begint Evergem met het Herdenkingstornooi 
Albert Van de Gehuchte en het individueel tornooi van 
Belzele. Twee jaar later wordt er de Schaal Paul Sierens 
aan toegevoegd. Na de vijftiende editie wordt het tornooi 
beeindigd. 
 

Schaal Paul Sierens 

 
De MSV-ploeg die de vijfde Schaal Sierens (83) wint: 

v.l.n.r. Koenraad Pauwels(†), Walter Tonoli,  
Marc Janssens, Dirk Welvaert, Roeland Verstraeten en 

André Willems. 
 

HWP Sas van Gent en Terneuzen schrijven het tornooi 
vier keer op hun naam, MSV  en Jean Jaurès twee keer en  
Club 64 Beveren één keer. 
 

Trofee Albert Van de Gehuchte 

 
De ploeg van MSV-Eeklo die de vijfde  

Trofee Van de Gehuchte (81) wint:  
v.l.n.r. Robert De Deyne, Robert Vanroose,  

Walter D’Hondt, Arseen Plasschaert, Jacques Schouters 
en Albrecht Heeffer. 

 

Overzicht: acht overwinningen voor Artevelde, vier voor 
Eeklo en één voor Den Eik, Zelzate en  Maldegem. 
 

Individueel tornooi van Belzele 

Twee overwinningen voor Roger Van den Berghe.  
Eén voor Wilmert De Bosscher, André Galle, Hubert Thys,  
Mieke Baeke, Geert Van Vooren, Marian Van den Berghe, 
Herman Van de Wynkele, Jan Van Vooren, Dirk Welvaert, 
Gosse Kamminga, Nico Seghers, Georges De Coninck en 
Tom Lammens.  
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Herdenkingstornooi Edwin Berth 
 

 
Edwin Berth(†) 

 

Wordt vanaf 94-95 georganiseerd als herinnering aan de 
overleden lokaalhouder van ’t Schoon Zicht.  
 

Na de achtste editie in het seizoen (2002) wordt het tornooi 
stopgezet.  
 

Enkele maanden later verhuist het centraal lokaal van 
MSV naar de Parochiezaal in Evergem.  
 

Herman Van de Wynkele verovert drie edities,              
Chris Ghysels twee. Joeri De Maertelaere, André Galle en 
Chris Lanckriet winnen er één. 
 

Driestedentornooi 
 

In 80-81 beleven we dit belangrijk nieuw tornooi, 
gesponsord door ECI met deelname van de Kon.Brugse, 
MSV en MSP (later aangevuld met de Kon.Oostendse).    
Na twee seizoenen  blijkt het niet meer haalbaar. 
 
In het seizoen 80-81 is de zege voor Walter Tonoli, in het 
seizoen 81-82 voor Luc Defreyne. 

 

Snelschaaktrofee Piet Gelaude 
 

 
 

Van 89 tot 97 gaat de ‘Snelschaaktrofee Piet Gelaude’ 
door. Als de weersomstandigheden het toelaten in de tuin 
van Piet. Bart De Vogelaere en Gosse Kamminga winnen 
twee keer.  
Moeten het stellen met één zege:  Chris Lanckriet, Daniel 
Lansay, Johan Maes, Dirk Welvaert en Jan Verstraeten. 
 

 

MSV-Jeugdinterclubtornooi Evergem 
 

In 76-77 start in Evergem een MSV-Jeugdinterclubtornooi  
met zeven zestallen. Het wordt twee keer op rij gewonnen  
door MSV-VAG Evergem. De derde editie gaat naar 
S.K.Artevelde, de vierde naar S.K.Den Eik.  
 

Vanaf het seizoen 80-81 wordt het 
tornooi opengesteld voor alle 
Oostvlaamse clubs. Er komen vijf 
edities met twee reeksen. In de    
A-reeks zegeviert MSV over gans 
de lijn. In de B-reeks is er meer 
afwisseling: MSV wint drie keer    
(1 keer een Evergems team) en 
Kemzeke twee keer.  

Winnende MSV-teams: 
 

80-81: : Dirk Welvaert, Peter Wytinck, Philip De Vroe, 
Geert Van Wonterghem en Peter Van de Walle. 
 

81-82: namen van de winnende MSV-ploeg onbekend. 
 

82-83: Luc De Coninck, Geert Van Vooren, Jan Van 
Vooren, Geert Van Wonterghem en Peter Broekhuizen.  
 

83-84: Geert Van Vooren, Jan Van Vooren, Geert Van 
Wonterghem, Peter Broekhuizen, Kristien Van Vooren. 
 

85-86: Geert Van Wonterghem, Jan Van Vooren, Sam 
Hoys en Kristien Van Vooren. 
 
Het volgende seizoen (86-87) pakt de Liga uit met een 
eigen ‘Jeugdinterclubkampioenschap’. MSV wint in de 
slotronde de beslissende wedstrijd tegen KGSRL met 
Chris Lanckriet, Koen Tavernier, Rik De Coninck en Sam 
Hoys. 
 

 
 
1981 :Het eerste Jeugdinterclubtornooi van Oost-
Vlaanderen wordt gewonnen door  MSV 1 met: v.l.n.r. 
Philip De Vroe, Peter Van de Walle, Peter Wytinck, Geert 
Van Wonterghem en Dirk Welvaert. 
 

Oudejaarsavondblitztornooi 
  
Een afsluiter van het kalenderjaar dat plaatsvindt vanaf het 
seizoen 68-69 t/m 85-86. Chris Ghysels domineert de 
erelijst  met  vier  overwinningen,  Luk Wille  en  Koenraad 
Pauwels(†) volgen met twee. 
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Echtparentornooi (Trofee Lilyta) 
 

 
 

Het tornooi start in Hotel Lilyta (De Haan), uitgebaat door 
de ouders van Robert Vanroose(†).  
 

De commentaar in het clubblad van MSV begint als volgt: 
‘Geslaagd experiment! Spannende strijd! Uitstekende 
keuken! Meester Frits Van Seters, kampioen van Bekgië, 
en meester Robert Willaert zijn de eregasten tijdens het 
middagmaal...’ 
  

De eerste editie wordt gewonnen door het duo Johan 
Pattheeuws-Chris Ghysels. Vanaf de tweede editie wordt 
het een ‘echtparentornooi’. Roger Van den Berghe en 
Anita Schietaert zullen alle vier de edities op hun naam 
schrijven. 
 

 
Daarnaast waren er nog veel minder belangrijke maar 
dikwijls erg attratieve tornooien als  Kanaalzonetornooi 
Zelzate, Cup van het Meetjesland, Karnavalblitz 
Bassevelde, 24 uren in Maldegem en Ertvelde, Ebes open 
rapid tornooien Evergem, Piccolotornooi Eeklo, 
Kermistornooien, e.a.  
 

 

Intermezzo 1 

Het publiek is zich er over het algemeen nauwelijks van 
bewust, dat de voor hard wedstrijdschaak benodigde 
geestelijke inspanning hogere eisen stelt aan het 
lichamelijke prestatievermogen van de speler dan zware 
atletische oefeningen.  
 
Een vooraanstaand arts in Havanna die ik tijdens mijn 
laatste wedstrijd consulteerde, zei tegen mij: Ik heb mij als 
amateur zeer zwaar ingespannen,zowel bij het schaakspel 
als in de turnzaal, en ik kan mij niets voorstellen dat voor 
alle vitale organen tegelijk - hersens, hart, nieren en lever - 
zo belastend is als de opwinding bij het schaken onder de 
ogen van een kritisch publiek. 
 

 

  
 
 
 
 
 
Wilhelm Steinitz ,  
de eerste wereldkampioen 
 in de schaakhistorie. 

 

 

 

Intermezzo 2 

 
 

Tal van verleidingen kent de schaakpartij... het vereist dan 
ook moed en kracht om eraan toe te geven. 
 

De meeste schakers gebruiken hun hoofd zo weinig, dat 
ze het niet eens bemerken wanneer ze verliezen. 
 

De eerste plicht van een onbekend schaker is interessant 
te zijn. Vervelend zijn mogen alleen reeds de groten. 
 

Vaak wordt de eerste helft van ons schaakleven bedorven 
door schaakleraren en de tweede helf door onze 
tegenstanders. 
 

Leken zeggen vaak domme dingen over onze schaaksport; 
wij, ingewijden, begaan ze. 
 

Schaakkennis bestaat voornamelijk uit wat we hebben 
afgeleerd. 
 

Het ligt in de schaker z’n natuur verstandig te denken, 
doch vaak dwaas te handelen. 
 

Gebruik je hersens; ga schaken! 
Zelfs bij het begin van de partij is het einde nabij. 
 

De beginstelling draagt kiemen in zich van miljarden 
tragische en onherroepelijke eindes. 
 

Ons voordeel: wij kunnen maar met 10 verliezen. 
Het is een goed teken als mensen je verliespartijen gaan 
bestuderen. 
 

  
 
 
 
 
 
Hans Bouwmeester (Foto Dimitri) 
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16. Tornooien die wel standhouden 
 

Sinterklaastornooi 
 

 
Sfeerbeeld zevende Sinterklaastornooi. 

Het tornooi start in De Leke te Eeklo in 83-84 en wordt een 
vaste én succesvolle waarde op de MSV-kalender. Er zijn 
inmiddels reeds 22 edities afgewerkt met als voornaamste 
laureaten bij de volwassenen en de junioren: 
 

Joeri De Maertelaere en Chris Lanckriet 3.  
Geert Van Wonterghem en Daniel Lansay 3 (1 gedeeld). 
Roeland Verstraeten, Koenraad Pauwels(†) en  
Philip De Vroe 2.  
Bart De Vogelaere 2 (1 gedeeld). 
Verder met 1 zege: Chris Willems, Gosse Kamminga,  
Johan Maes, Herman Van De Wynkele, Dirk Welvaert en 
Bahrija Brkic. 
 

Bij de Jeugd (alle reeksen samen): 
 

Bert Camerlinck 4. 
Peter D’hondt, Pieter Buysse,  
Jakob Buysse, Kristof Verzee,  
Davy Van Der Linden, Wim De Wit,  
Simon Van Beveren, Jordi Martens  
en Ulrich Van De Woestijne 2. 
28 andere jeudspelers met 1 zege. 
 

Kerstblitztornooi 

Dit tornooi met reeds 32 edities vanaf 70-71 is een van de 
oudste van MSV.  
 

Drie spelers winnen het tornooi drie keer: Jan Verstraeten, 
Luc Wille en Koenraad Pauwels(†). 
Vier spelers winnen er twee: Herman Van De Wynkele, 
Marc Dutreeuw, Joeri De Maertelaere en Bahrija Brkic. 
 

Paasblitztornooi 

Door sponsoring van Altan tot stand gekomen vanaf het 
seizoen 90-91.  
 

Na vijftien edities wordt het erelijstje aangevoerd door 
Gosse Kamminga met drie overwinningen. 
Herman Van de Wynkele, Joeri De Maertelaere,           
Chris Lanckriet en Valère DeBuck  hebben er twee. 

 

Kampioenenblitz 

Het Herdenkingstornooi Edwin Berth wordt in het seizoen 
02-03 opgevolgd door het Kampioenenblitztornooi, als 
afsluiting van het seizoen.  
 

Van de vier edities neemt Bahrija Brkic er twee voor zijn 
rekening, Herman Van de Wynkele en Joeri De 
Maertelaere ieder één. 

Veteranentornooi 
 

 
In het gesloten ‘Veteranentornooi 1988’ ontvangen de 

deelnemers een tekening van Romain Coemelck.  
V.l.n.r. met tussen haakjes de behaalde plaats: 

Rij 1: Piet Broekhuizen(6), Roger Van den Berghe(1).  
Rij 2: Fred Vangansbeke(7),Piet Gelaude(3),Rik Lenoir(4). 
Rij 3: Theo De Maere(2),Richard Wille(4),  

Edgard Himschoot(0,5).  
 

Daarna is het wachten op een ééndagstornooi voor 
‘Veteranen’ tot het seizoen 95-96. Het wordt de ‘Ereprijs 
Theo De Maere’.  
 

De grote uitblinker met zes overwinningen op rij is Adrie 
den Hamer. Daarna laat hij de eer aan Freddy De Pauw   
(twee zeges). Herman Van de Wynkele. Noël Verledens en 
Guido Vanden Bossche houden het bij één overwinning. 

 

RVdB-tornooi 
 

 

In het seizoen 86-87 lanceert  
Roger Van den Berghe 

een tornooi gesponsord door 
 

Garage Deleersnyder 
(Opel-Chevrolet-Cadillac-Corvette).  

 
Na twintig edities 

ziet de erelijst er zo uit: 
 

Daniel Lansay: zes overwinningen (één gedeeld).  
Roeland Verstraeten, Joeri De Maertelaere en 
Chris Lanckriet: twee overwinningen. 
Eric Janse, Roger Van den Berghe, Chris Ghysels, 
Koenraad Pauwels(†)Philip De Vroe, Valère DeBuck,  
Patrick Van Damme, Bahrija Brkic: één overwinning en 
Jean Pierre Versporten één gedeelde overwinning. 
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Tornooi Den Beir 

In het seizoen 91-92 wordt in ’t Schoon Zicht te Mariakerke 
het startsein gegeven van Maandagschaak, een nieuw 
recreatief tornooi, dat later verhuist naar Eeklo als Tornooi 
Den Beir. Een overzicht met vermelding van de laureaten: 
 

Laureaten Schoon Zicht: Roeland Verstraeten (drie keer, 
waarvan één gedeeld met Marck Bonne. 

 

 
Sfeerbeeld Tornooi Den Beir 

 

Laureaten Den  Beir: Bart De Vogelaere: vier keer(op rij!). 
Dirk Welvaert: twee overwinningen. 

Eén zege voor Piet Gelaude, Geert Martens, Bahrija Brkic, 
Philip De Vroe,  Ronald Facchin  en  een  gedeelde  zege 
voor Roger Van den Berghe en Freddy De Pauw:. 

 

Tornooi RPS-computers 

Gestart in 95-96 als Dinsdagschaak De Leke, sedert     
02-03 het Tornooi RPS-computers. Winnaars:  
Bart De Vogelaere ongenaakbaar met vier op rij ! 
Roger Van den Berghe, Patrick Van Damme,  
Franky Viaene, Freddy De Pauw, Richard Wille en  
Jimmy Van Hoorebeke nemen vrede met één overwinning. 
 

Woensdagschaak – Rapidtornooi De Ketellappers 

Een nog jong initiatief van De Ketellappers Maldegem, 
opgestart in het seizoen 02-03. Dirk Welvaert wint twee 
keer, Geert Martens en Filip Van den Berghe één keer. 

 

Van Jupiler-tornooi tot RV-tornooi 

Een snelschaaktornooi dat ver keer van naam verandert...  
De 17 edities van het Jupilertornooi (79 t/m 95) worden 
gedomineerd door  Herman Van de Wynkele met zeven 
overwinningen(vijf op rij). Koenraad Pauwels(†) staat drie 
keer op het ereschavotje, Gosse Kamminga twee keer. 
Met één zege: Eric Van de Wynkele, André Galle, Jimmy 
Van De Vreede, Joeri De Maertelaere en  Bjarne Light 
 

Daarna volgen vier edities van het Fillierstornooi met als 
winnaars: Chris Lanckriet (twee zeges), Herman Van de 
Wynkele en Filip Van den Berghe (één). 
 

Dan wordt het de Ereprijs Centea m.m.v.  Zakenkantoor 
Clincke met drie verschillende winnaars: Joeri De 
Maertelaere, Chris Lanckriet en Herman Van de Wynkele. 
 

Sedert 2003 speken we over het RV-tornooi. RV staat 
voor Robert Vanroose(†) - met als laureaten: Bahrija Brkić 
(twee keer) en  Mike  Verkimpe (één keer). 

Schaak Grens Tornooi 

 
 

Eén van de belangrijkste organisaties van de laatste jaren.  
Een tornooi met clubs uit de grensstreek (HWP Sas van 
Gent, S.K.Den Eik, SVWZV(Oostburg, S.Landau Axel, 
S.C.Wachtebeke en MSV-VAG Evergem).  
 

S.K.Den Eik (Assenede) en Het Witte Paard (Sas van 
Gent) gooien hun krachten samen voor een bescheiden 
‘Open Tornooi Roselaer-Strandpaal’.  
 

Na twee edities komt er een forse uitbreiding tot ‘Schaak 
Grens Tornooi’. 
 

De laureaten zeven edities:  
Gert van Rij (99-00, 02-03 en 05-06).  
Chris Lanckriet (00-01), Adrie den Hamer 01-02,  Kees 
Nieuwelink (03-04) en John Gommers (04-05). 
 

Guldensporentornooi 

De oorsprong vinden we in Maldegem in 95-96 naar 
aanleiding van de Vlaamse feestdag. Aanvankelijk is het 
een zelfstandig tornooi, later wordt het een onderdeel van 
het succesvol Maldegems Zomertornooi. De laureaten:. 
Mike Verlkimpe, Tom Piceu  en Filip Van den Berghe 
bebben het tornooi reeds twee keer op hun erelijst 
geschreven. 

Recreatief tornooi Sleidinge) 

In Lovendonk wordt in 1999 gestart met een recreatief 
tornooi dat veel schakers (volwassenen en jeugd) kan 
bekoren. Reeds zeven tornooien afgewerkt. 
 

Winnaars: Chris Lanckriet en Patrick Moens (drie keer). 
Yves De Vliegher en Bahrija Brkic één zege.  
Bij de jeugd: Arne Vandevelde twee zeges; Wim De Wit, 
Davy Vanderlinden, Jan Camerlinck, Johan De Praeter, 
Bert Camerlinck, Jan Persan en Jarno Pisman  één. In 
2002 worden er twee tornooien gehouden. In De 
Cardijnwijk winnen Patrick Moens en  Johan De Praeter. 
  

Kermistornooien 

Evergem 

Een openluchttornooi in Evergem-centrum. 
 

Winnaars: Marc Vanson en Herman Van de Wynkele drie 
keer;  Joeri De Maertelaere, Frederic Roels,  
Daniel Vanheirzeele en Mike Verkimpe twee keer. 
 

Jeugd: Michiel Galle vier overwinningen waarvan drie op 
rij; Stevens Bauwens, Joeri De Maertelaere en Dennis van 
Vliet twee. 

Eeklo 

Vanaf 1995, eerst op de Markt, nu in De Leke.  
 

Winnaars: Herman Van de Wynkele en Barija Brkic met 
twee zeges; Patrick Moens, Johan Maes, Philip De Vroe, 
Bart De Vogelaere, Mike Verkimpe, Jan Verstraeten en 
Patrick Van Damme één. 
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17. MSV-erelijst en varia 
 

 
 

Voetbalwedstrijd: het MSV-team tegen Anderlecht (schaakclub!). 
 

 72-73 Soete Beesetornooi Landegem  
met Marc Janssens, Roger Van den Berghe,  
Piet Gelaude en André Dieryckx. 

75-76  Jeugdcup van België met Gunter Deleyn,  
Chris Ghysels, Jan Bafort en Luc Wille. 

75-76 Interclubkampioenschap snelschaken  met 
Johan Goormachtigh, Gunter Deleyn,  
Chris Ghysels, Rudy Van de Wynkele, Jan Bafort 
en Eric Van de Wynkele 
Internationale ontmoeting in Mariakerke.  
Jeugd België-Nederland:  5.5-4.5. 
Oost-Vlaanderen-Zeeland: 4-6.  

    ECI-ploegentornooi Sas van Gent. 

77-78  Ploegentornooi Roeselare met  
Chris Ghysels, Marc Janssens, Chris Willems en 
Roger Van den Berghe. 

78-79  Cup van Oost-Vlaanderen na vier tweede 
plaatsen op rij. MSV wint finale tegen KGSRL met  
35-23 met volgend team: Chris Ghysels,  
Adri den Hamer, Herman en Eric Van de Wynkele, 
Gert van Rij en Marc Janssens. 

78-79 Ploegentornooi Roeselare met  
Chris Ghysels, Marc Janssens, Chris Willems en 
Koenraad Pauwels(†). 
Ploegentornooi ’t Kloefke Tielt met  
Walter Tonoli, Marc Janssens, Paul Galle en 
Koenraad Pauwels(†). 

79-80 Ploegentornooi Aalter met Chris Willems, 
Roger Geernaert, Paul Willems en Jos Stuyts. 
Jeugdtornooi Wetteren met Geert Van Vooren,  
Jan Van Vooren, Mario Bourgonjon, Luk Bonne,  
Hendrik De Wit en Maarten De Bie. 

80-81 Jeugdtornooi Wetteren met Geert Van Vooren, 
Jan Van Vooren, Michael Dubbeldam, Johan Van 
de Walle, Christine Cochuyt, en Hendrik De Wit. 

82-83 Jeugdtornooi Wetteren  
29

e
 Massakamp in Ten Doorn Eeklo: 

Beide Vlaanderen-Noord-Frankrijk: 29-20.  

83-84 Jeugdtornooi Mariakerke met  
Geert Van Wonterghem, Peter Broekhuizen,  
Maarten De Bie en Mark D’Hondt. 

84-85 Jeugdtornooi Mariakerke 
Een MSV-Persploeg wint de Trofee Generale 
Bankmaatschappij Gent met Robert Vanroose(†), 
Jean-Pierre de Backere, Roger Van den Berghe en 
Jacques Schouters. 

87-88 Integratietornooi Koornvrienden Gentbrugge 
  met Jean-Pierre Dondelinger, Luc De Roo,  

Patrick Moens en Emiel Leemans. 
Jeugdtornooi Generale Bank Gent met  
Chris Lanckriet, Koen Tavernier, Sven Couck,  
Geert Van Wonterghem en  Rudy Ostyn. 

91-92  Bronzen Pion 

 
 

81-82: Tweede Loburg schaakfestival in Eeklo :  
Guy Wauters (links) en een afgevaardigde van Loburg 
flankeren de laureaten: Walter Tonoli en Mieke Baeke. 

 

In het eerste Loburg-tornooi gaat de zege naar Johan 
Maes en Masjenka Dubbeldam. In het derde Loburg-
tornooi zegevieren Adrie en Masjenka Dubbeldam. Irmgard 
de Pillecyn wordt er VSF-blitzkampioene. 
  

 
 

1 april 1984: MSV-Eeklo wint een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen het Consulaat van de Sovjetunie (9,5-0,5).  

Vooraan: A.Boeyevich tegen Chris Ghysels. 
 

 
 

1978-Beveren-Waas.  V.l.n.r.:Hilde D’hondt, Karin Van den 
Berghe, Anja De Wolf en Hilde Van Hecke, winnaars van 

het interscholenkampioen van Vlaanderen.  
Achteraan: MSV-jeugdleidster Irm de Pillecyn en ...  

Jean-Marie Pfaff (doelverdediger van Beveren). 
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18. Schoolschaak 
 

JKAE (Jeugdschaak Koninklijk Atheneum Eeklo). 

In het prille begin wordt schoolschaak gepromoot door 
leraar Piet Gelaude. Na een moeilijke start, o.a. door het 
ontbreken van voldoende borden, komt er geleidelijk aan 
schot in de zaak en wordt er regelmatig geschaakt o.a. 
tijdens de middagpauze. Een andere leraar, Robert 
Vanroose, heeft eveneens een grote, positieve invloed bij 
de uitbouw van de club. Heel wat leerlingen worden 
gerenomeerde schakers en sommigen onder hen stichten 
afdelingen in o.a. Maldegem en Bassevelde.’ 
 
Marc Janssens is één van de betere spelers, maar Frank 
Gelaude, Dirk De Vogelaere, en Freddy Van Holderbeke 
zijn ouder en beter. Een paar jaar later (rond 1970-1971), 
nadat Freddy Van Holderbeke de school heeft verlaten, 
wordt Marc Janssens de beste speler van JKAE. Bart De 
Vogelaere heeft intussen ook de rangen versterkt. 
 
Ieder jaar heeft JKAE een ontmoeting met het Atheneum 
van Oostende op 25 borden of zo. 
 
Na het vertrek van Marc Janssens (74) wordt Bart De 
Vogelaere de sterkste speler. 
 

SKSV (Schaakkring Sint Vincentiuscollege). 

Van het Atheneum slaat de schaakvonk over naar het Sint 
Vincentiuscollege.  In september 1969 trekt Marc 
Vermeersch zijn stoute schoenen aan en vraagt aan de  
superior om met een schaakclub te beginnen. Enkele 
dagen later is SKSV (Schaakkring Sint-Vincentius) een feit.  
Tijdens de middagen speelt Marc regelmatig simultaan 
tegen de jongere spelers. Op een zekere dag schaakt hij 
tegen acht gasten maar verliest tegen een bescheiden 
uitziende jongen, de volgende dag opnieuw. De jongeman 
is Chris Ghysels. Binnen de paar weken is hij de sterkste 
speler van SKSV. Na het vertrek van Marc  slaat de 
microbe over op Jacques Schouters.  
In de competitite tussen de scholen is SKSV (met Chris 
Ghysels, Luc Wille, Jean-Bernard Martens, Hendrik 
Vermeersch, Chris Willems en aanvankelijk ook Marc 
Vermeersch) altijd de meerdere van JKAE en SK PTI... 
  

SK PTI (Schaakkring Provinciaal Technisch Instituut). 

Na het Atheneum en het College komt het Provinciaal 
Technisch Instituut de schoolschaakrangen vervoegen in 
het schooljaar 70-71 onder impuls van o.a. Walter D’Hondt 
en Roland Flement. De beste prestatie is het behalen van 
een tweede plaats in de provinciale kampioenschappen. 
Topspeler is Mike Verkimpe.  
 

SIBEBA (Sint Bernardus Bassevelde). 

De uitbreiding van schoolschaak beperkt zich niet tot de 
jongensscholen. In 73-74 steekt Irmgard de Pillecyn het 
vuur aan de lont in het Sint Bernardusinstituut van 
Bassevelde.  
 
SK KAZ (Schaakkring Kon.Atheneum Zelzate) 

Daar debuteert men met een kampioenschap in 73-74, 
gewonnen door Raymond Verdoolaege. Hoogtepunt is de 
organisatie van de finale van regionale en nationale 
schoolschaakkampioenschappen in 74-75.  

S.K. Ten Doorn (O.L.V. Ten Doorn). 

De meisjes van Sibeba krijgen spoedig gezelschap en 
concurrentie van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn 
Instituut Eeklo. In februari 1974 sticht Juf.De Busschere 
(lid van Schaakkring Groeninghe Kortrijk) schaakklub Ten 
Doorn.  
 

Een karrevracht 
Oostvlaamse, Vlaamse en Belgische titels ! 

 

Tijdens de opbouwperiode van schoolschaak (in het 
middelbaar onderwijs) wint SKSV de vijf Meetjeslandse 
interscholenkampioenschappen (71-76). De College-
schakers laten zich ook gelden buiten Eeklo door acht 
provinciale titels te veroveren (71-76, 85-86 en 90-92). Er 
komen zelfs twee Belgische schooltitels naar het college 
(73-74 en 85-86). 
 

 
In mei 85 verovert SKSV in Luik de nationale interscholentitel met v.l.n.r.: 
Kris D’Hondt, Jan Van Vooren, Geert Van Wonterghem en Geert Van 
Vooren.  
 

Glorieux Oostakker met uitsluitend Meetjeslandse spelers 
wordt twee keer Oostvlaams kampioen (77-79). In de 
Vlaamse kampioenschappen bijt Glorieux de spits af     
(78-79) maar SKSV zet de kroon op het werk met drie 
overwinningen op rij (vanaf 84-85).   
 

Dé grote uitblinkers in deze kampioenschappen: Geert 
Van Wonterghem en Jan Van Vooren (6 titels), Kris 
D’Hondt (4 titels), Chris Ghysels, Dirk Welvaert, Wilmert 
De Bosscher en Rik De Coninck (3 titels). Nog 25 andere 
jongens en 11 meisjes behalen schooltitels. 
 

Na de opbouw in de zeventiger jaren en de bloeiperiode 
met laatste successen in 1992 volgt een langzame 
aftakeling in het MO. Sedert enige tijd is er weer 
schaakleven in College O.-L.-V.-ten-Doorn. De 
schaakvlam blijft branden in het basisonderwijs te 
Assenede, Ertvelde, Eeklo, Evergem en Maldegem. 
 

De successen in het lager onderwijs gaan hoodzakelijk 
naar Ertveldse jongeren. 
 

 
Bobby Fischer-Boris Spasski. 

In de zomer van 1972 wordt in Reykjavik de roemruchte 
tweekamp gespeeld voor de schaakwereldtitel tussen 
Bobby Fischer en Boris Spasski. De grillige Amerikaan 
verslaat de Rus met 12,5-8,5. 
 
Dit schaakduel krijgt enorm veel aandacht in de media:  
een uitmuntende reclame voor de schaaksport ! 
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19. Lokalen, anciens, voorzitters, clubbladen en overledenen. 
 

Zes MSV-lokalen 
 

1967 – Eeklo - 1977 
 

De eerste tien seizoenen hebben de centrale activiteiten 
van MSV plaats in  Eeklo : 
 

-  vanaf 1 september 1967 in Café Liefmans   
   (Tieltsesteenweg); 
 

-  vanaf 21 februari 1969 in Café De Boer (Stationsstraat)  
   wegens plaatsgebrek in Liefmans; 
 

-  vanaf 3 november 1972 in de Gouden Leeuw (Markt).  
 

Dat gebeurt na een memorabele dubbele stemronde in 
het bestuur...  
Eerste stemming : Gouden Leeuw 6, De Boer en 
Brouwershuis 4, De Vos 3.  
Tweede stemming: Gouden Leeuw 7, De Boer en 
Brouwershuis 1. 
 

Een twintigtal ‘super-anciens’ herinneren zich nog deze 
nu niet meer bestaande lokalen. Op het einde van het 
seizoen 76-77 moet de club opnieuw verhuizen.  

 

1977 - Ertvelde - 1982 
 

In de zomer van 77 wordt met man en macht gewerkt om 
de Blokhut in Ertvelde (Pastorijstraat) ‘schaakwaardig’ te 
maken tegen 24 september 1977.  
 

Ook andere verenigingen zijn gelukkig met deze 
‘renovatiewerken’, zodanig dat het lokaal dikwijls niet meer 
beschikbaar is voor schaakactiviteiten en MSV op den dool 
geraakt, met  goede en slechte noodoplossingen in allerlei 
lokalen…  én dat voor een club die vanaf het seizoen     
76-77 tot het seizoen 80-81 in eerste afdeling speelt !  
 

Na het uittreden van S.K. Artevelde en S.K.Zelzate moet 
MSV op zoek naar een nieuw lokaal.   

 

1982 - Mariakerke - 2002 
 

Op 7 mei 1982 verhuist MSV naar ’t Schoonzicht 
(Trekweg 18 Mariakerke).  
 

De interclubs staan er centraal. MSV 1, pas  
gedegradeerd, mag er meteen de terugkeer vieren naar 
eerste !  
 

Het MSV-kampioenschap is de  tweede pijler van de 
schaakwerking.  
 

’t Schoonzicht is ook de plaats waar veel zeer rustige én 
enkele uiterst rumoerige bestuursvergaderingen 
afgewerkt worden, massa’s bekers en prijzen tijdens de 
kampioenenhulden de weg vinden naar allerlei laureaten 
en onvergetelijke feesten (zoals 35 jaar MSV !) een 
sfeervol verloop kennen. 
 

De sympathieke zaal is ook het strijdtoneel van een 
internationaal Kersttornooi met Duisburg, de finale van 
een Driestedentornooi en de ECI-MSV-schaak-
happening met een Internationaal Kersttornooi waarin 
de MSV-ers worden ingeblikt door het Deense Haderslev.  
 

In ’t Schoonzicht  ziet  Maandagschaak  het  levenslicht 
(1991), worden meerdere ronden van het 
K.L.Ledegancktornooi afgewerkt en speelt de afdeling 
MSP (S.K.Maritiem Staalpaard) jarenlang haar 
kampioenschappen.  
 

Ongetwijfeld vergeten we nog een en ander… maar, als 
een rode draad door die twee decennia loopt de positieve 
manier waarop de uitbaters de schakers verwelkomen én 
steunen: Liliane, Edwin († 1994), Didier én 
gelegenheidsmedewerkers.  
 

Edwin Berth 

 
Van 82 tot  94 ontpopt 
Edwin  zich tot de 
enthousiaste en onvermoei-
bare lokaalhouder die niet 
weg te denken is uit het 
leven van MSV. Hij staat 
steeds paraat om tornooien 
en allerlei MSV-activiteiten 
discreet maar efficiënt te 
begeleiden. Hij is zelfs de 
stille werker die instaat voor 
het MSV-schaakmateriaal, 
ervoor zorgt dat borden, 
spellen en klokken keurig 
opgesteld staan ! 
 

De veel te vroeg overleden  
lokaaluitbater blijft verder 
leven in de geest van onze 
schakers. 
 
Als herinnering aan Edwin 
sluit MSV (mede met de 
steun van zijn weduwe 
Liliane en van André 
Willems) vanaf 1995 tot 
2002 het seizoen af met het 
‘Herdenkingsblitztornooi 
Edwin Berth’. Het tornooi 
wordt drie keer gewonnen 
door Herman Van de 
Wynkele, twee keer door 
Chris Ghysels en één keer 
door Joeri De Maertelaere, 
André Galle en Chris 
Lanckriet. 
 
Einde 2001 zet Liliane Mils 
(weduwe van Edwin) een 
punt achter het uitbaten 
van ’t Schoonzicht, het 
lokaal waar MSV het langst 
een onderdak vond.  
 

2002 - Evergem 
 

Op het einde van 2002 moet MSV dus opnieuw op zoek 
naar een nieuw lokaal...  
 

Het ’Meetjeslands schaakcircus’ verhuist op 21 december 
2002 naar de Parochiezaal in de  Spoorwegstraat 1 te 
Evergem. 
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Foto’s in de tuin en het zaaltje van ’t Schoonzicht in Mariakerke. 

 
Dertig ‘anciens’ 

Met vermelding van het jaar van aansluiting bij MSV 

 67 Roger Van den Berghe 
  Richard Wille 
68 Fred Vangansbeke 
70 Bart De Vogelaere 
  Marc Janssens 
71 Walter D’Hondt 
  Chris Ghysels 
72 Willy Maenhout 
74 Herman De Bie 
  Johan Maes 

75 Albert De Meyer 
  Paul Galle 
  Luk Haers 
  Patrick De Causmaecker 
78 Hendrik De Wit 
79  Theo De Maere 
80 Walter Van De Veire 
81 Chris Lanckriet 
82 Gerard De Winter  
       Gosse Kamminga 

83 Freddy De Pauw 
84 Martin Lammens 
85 Patrick van Damme 
86  Piet Gelaude 
  Johan Cochuyt 
87 Rudi Geirnaert 
88 Jean-Pierre Versporten 
  Guido Vanden Bossche 
  Roger Dhaenens 

 Tony Ysabie 
 

 
Zeven voorzitters 

 
Vanaf 1 September 67                 André Van Nieuwerburgh 
Vanaf 31 Januari 71                   Piet Gelaude 
Tijdens de algemene vergadering van 3 juli 1973 ziet Piet Gelaude af van het voorzitterschap. Hij verkiest nog enkel te 
schaken maar blijft paraat voor specifieke taken. Er volgt een ‘colleftief’ experiment  dat het bijna vier jaar zal uithouden... 
Vanaf 3 Juli 73                     Collektief Bestuur 
Vanaf 14 Maart 77        8 seizoenen     Roger Van Den Berghe 
Vanaf 29 April 77         4 seizoenen     Robert Vanroose 
Vanaf 12 December 80                 Roger Van Den Berghe + wedstrijdleider 
Vanaf 30 Mei 88          3 seizoenen     Chris Ghysels & Luk Haers 
Vanaf 28 Juni 91         6 seizoenen     Chris Ghysels 
Vanaf 17 Mei 1997        9 seizoenen     Chris Lanckriet    
 

 

886 Clubbladen 

Tot op het einde van het seizoen 2005-2006 verschenen er reeds... 886 clubbladen !  Een overzicht: 
Van Augustus 68  tot September 71  Informatiebulletin      23 nummers  Driemaandelijks, later maandelijks 
Van Oktober 71   tot  Oktober 72    MSV Nieuws        10 nummers  
Van April 72     tot  Maart 81      MSV Blitz       385 nummers  Wekelijks 
Van Maart 81    tot  Juli 90       Blitz          245 nummers 
Van September 87 tot  April 89     MSV Interklub Info     21 nummers Maandelijks 
Van Oktober  89   tot  Juni 05      MSV Info        202 nummers Maandelijks 
 

Clubblad-Redacties en - Administraties 

Roger Van Den Berghe verzorgt de redactie vanaf de start tot september 80, wordt dan afgelost door Johan Ardinois, 
deelt de redactie met Jacques Schouters vanaf juli 82 en wordt - na een kort intermezzo door Jacques van januari tot 
maart 88 - opnieuw redactieverantwoordelijke vanaf maart 88. Aanvankelijk verzorgt hij ook de administratie, maar nadien 
wordt die taak overgenomen door Fred en Julia Vangansbeke en nu door Guido Vanden Bossche. 
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     Overledenen 

 
                    Geboren        Overleden 
 
MSV 

Edwin Berth              20 maart   46   4  mei     94  
 
MSV-Eeklo                 

Etienne Verschoote         19 mei     31   8  juni     91  
Robert Vanroose          20 juni     42   3  september 98  
Marcel Brouckaert          17  mei     31   28 mei     00  
Frank Goethals            
Herman Pollier             
 
MSV-VAG Evergem 

Albert Van de Gehuchte      5  februari   51   18 augustus  76  
Paul Sierens             29 juni       49   16 augustus  76 
 
S.K.De Ketellappers 

Achiel Lampo            28 september 25   10 januari   99 
René Goldschmidt         1  oktober   58   15 oktober   02 
 
MSV-Assenede / S.K.Den Eik 

Martin Buysse            24 november 68   31 mei     98 
Marnix Buysse            8  oktober   66   27 juni     02 
Etienne Lansay             6 februari   32   11 april    03  
Koenraad Pauwels         21 maart    60   2  februari   06  
 
S.K.Artevelde 

Patrick Van den Broeck         6  februari   58    23  februari   83  
Gabriel Jozef Antoon De Bremme 21 februari   38   20 november 87  
Tony Mathys             28 januari   69   26 decemberr 88 
François Heirwegh         21 april    54   14 maart   89 
Sven Rapaille            28  juni     72    14  juli      85 
Jos Stuyts                3  januari    12      3  januari    99  
Emile Leemans           13 januari   27   24 december 02  
 
S.K.Zelzate / SC Wachtebeke  

Tadek Bletek             26 februari   18   15 november 96 
Gaspard Frippiat  25 januari   04     6  augustus  95  
Frank Verbiest              6 mei     45   19 maart   96 
Marcel Van Hecke            9 juni     38   21 september 98 
 
MSP 

Gustaaf  Willems           
 
S.K.Mariakerke 

Roger Termont            
 
Opmerking: deze lijst is opgesteld op basis van de ons bekende gegevens. Aanvullende aanmeldingen zijn hartelijk  
welkom.  
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20. Fragmenten uit interviews 
 

Vanaf 2002 worden in MSV-Info meer dan twintig interviews gepubliceerd met schakers van MSV. Hierna publiceren we 
er fragmenten uit. We beginnen met drie ‘super-anciens’, vervolgen met drie ‘zilveren afdelingsvoorzitters’ en 
besluiten met vijftien leden die ingingen op de vraag om geinterviewd te worden. 
   

Drie super-anciens 
 

Roger Van den Berghe 
 

 
Dé absoluut pittigste anekdote is 
zonder enige twijfel de show die in de 
zomer van 1987 opgevoerd wordt 
door een gewezen MSV-topspeler. 
 

Hij haalt de nationale schaakpers met 
imponerende titels en verslagen over 
de ‘internationale meesternorm’ die hij 
behaalt in het Italiaanse Merano, met 
overwinningen en remises tegen 
gereputeerde grootmeesters. De stunt 
krijgt ook weerklank in Nederland en 
Rusland ! 
 

De kersverse IM bezorgt ons zelfs 
een gedetailleerd tornooiverslag.  
 

Een fragmentje uit deze bloemlezing, 
die begint met een zege tegen de 
Italiaanse grootmeester Mariotti : 
 

 ‘… Gewonnen van een 
grootmeester!! Dat was machtig mooi. 
Woedende tifosi verplichtten me tot 
een “vlucht” richting hotelkamer. Het 
tornooi gaat echter door en in de 
tweede ronde trof ik een onbekende 
Italiaanse nationaal meester, Zichinni. 
Ik had weer wit en vaagde in twaalf 
(12!!) zetten m’n tegenstrever van het 
bord. De heer Zichinni was niet 
vertrouwd met de gevaren van de 
Blackmar-Diemer, nam gulzig twee 
pionnen maar…  
 

X- M.Zichinni 1. d4 d5 2. Pc3 Lf5 3. 
f3 Pf6 4. e4 dxe4 5. fxe4 Pxe4 (zwart 
zal de risico’s van het aannemen van 
dit pionoffer niet doorgrond hebben) 
6. Df3 Pxc3 7. bxc3 Dc8 8. Lc4 e6 9. 
Pe2 Lxc2 (deze gulzigheid wordt 
zwaar bestraft) 10. 0-0 Lg6 11. Pf4 
Dd7 12. Dxb7 zwart gaf op. 

Richard Wille 
 
Thuis leerde ik mijn broer en een paar 
schoolvrienden schaken... zonder de 
rokade aan te leren, ik was zelf de 
juiste manier van rokeren vergeten. 
Later, op mijn 33ste, was ik bij de 
douane in Lokeren geposteerd, ik was 
op logement, zoals men dit noemt, 
had veel vrije tijd, ...  
 

Na anderhalf jaar werd ik naar Eeklo 
gemuteerd. Dichter bij huis, maar 
gedaan met stapjes in de wereld te 
zetten. Mijn eerste dienst was met 
ene Alfred Vangansbeke, van hem 
vernam ik dat er in Eeklo bij de 
douane een schaakklub was, 17 man 
sterk. Er ging een lichtje op en ik werd 
schaker. Jongens, wat heb ik dat 
eerste jaar - in 1963 - op mijn donder 
gekregen.  
 

Via examens, promoties, en met de 
daarbij horende mutaties dunden 
onze rangen heel snel uit. Na twee 
jaar waren we nog met twee ! Die 
andere collega, André Dieryckx, was 
echter bezeten van het schaakspel en 
wilde per se een club oprichten. 
Contacten, vergaderingen, beloften al 
dan niet nagekomen, we kregen het 
allemaal.  
 

Na een paar nieuwe, voorzichtige 
leden en de start van een 
kampioenschap kwam de kentering. 
Roger Van den Berghe kwam zich 
melden en werd al gauw het 
werkpaard van de club. Hij bracht op 
zijn beurt wijlen Robert Vanroose, en 
deze dan Piet Gelaude mee. We 
waren echt vertrokken. 
 

 

Fred Vangansbeke 
 

 
 

Het schaken heb ik geleerd op 26 
jarige leeftijd in de douaneschool te 
Kapellen. We waren er intern voor de 
opleiding tot douanebeambte en 
beschikten buiten de lesuren over 
veel tijd voor uitgaan, lezen of 
gezelschapsspelen. Zo zag ik  twee 
collega’s  een partijtje schaken .  Van 
hen leerde ik de eerste zetten  en dat 
boeide me wel.  
 

Na de opleiding kwam ik in de 
motorbrigade te Eeklo terecht en was 
er op logement samen met Julien 
Doornaert die ook de eerste 
schaakles gekregen had in  Kapellen. 
We kochten een schaakspel en 
bekampten mekaar tijdens onze vrije 
uren met inbegrip van onregelmatige 
zetten. Er kwamen nog meer collegas 
die geïnteresseerd waren in schaken 
waaronder Octaaf Van Loocke die  
ons de correcte regels leerde. 

 

Mijn minst aangename ervaring is 
ongetwijfeld de dramatische laatste 
schaakpartij van Etienne  Verschoote 
tijdens het eindeseizoentornooi in De 
Leke. Etienne speelde tegen Daniel 
Lansay en ik stond het te bekijken.  
 

Opeens stelde Etienne zich recht, 
keek naar mij en zei: ‘Mijn herte’. Hij 
legde zich op de grond en dadelijk 
zagen wij dat het ernstig was. 
Onmiddellijk heb ik de hulpdiensten 
doen verwittigen, terwijl Rudy 
Geirnaert nog hartmassage toepaste 
wat hem voorlopig het leven redde. 
Hij heeft nog een tweetal weken in het 
hospitaal gelegen waar hij uiteindelijk  
is bezweken.  
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Drie zilveren afdelingsvoorzitters 
 

Herman De Bie 
 

Herman neemt in 1974 het initiatief 
voor de oprichting van een 
schaakclub in Evergem en laat er 
geen gras over groeien: in het 
voorjaar van 1974 wordt reeds een 
clubkampioenschap afgewerkt en 
vanaf het seizoen 1974-75 speelt de 
club (toen nog “Info schaakclub 
Evergem”) mee in het K.L. 
Ledegancktornooi. 
 
Herman is de bezieler van de 
schaakactiviteiten in Evergem met 
uitzonderlijke verdiensten op het vlak 
van de jeugdwerking.  
 
Sedert 1975 kan om de twee tot drie 
jaar een nieuwe generatie Evergemse 
jongeren kennismaken met de 
beginselen van de schaaksport. In de 
loop der jaren zijn er dat minstens 
duizend, wellicht het dubbele... Ook 
de betere jeugdspelers krijgen een 
voortgezette opleiding.  
 
Bij Herman’s organisaties vermelden 
we de “Wisseltrofee Albert Van De 
Gehuchte” en de “Schaal Paul 
Sierens”,  twee jaarlijkse tornooien ter 
nagedachtenis van twee op vrij jonge 
leeftijd om het leven gekomen 
voortrekkers van de club.  
 
Verder: de ECI-driedaagse met het 
snelschaakkampioenschap van 
Vlaanderen ter gelegenheid van 20 
jaar schaken in Evergem (1993) en 
niet te vergeten: het jaarlijks sfeervol 
openluchtschaaktornooi tijdens de 
Christoffelkermis.  
 
 

 
 
 
De onnavolgbare manier waarop 
Herman het goedaardig schaakvirus 
virus doorgeeft verdient  
bewondering.  

 
(Bijdrage door Hendrik De Wit) 

 

Albert De Meyer 
 

 
 
Beroepshalve was ik dagelijks in het 
“Middenstandshuis” in Eeklo, niet 
beroepshalve kwam daar ook Robert 
Vanroose en dat was reeds jaren 
voordat er sprake was van een 
schaakclub in Eeklo. Er werd dan ook 
over van alles gesproken, behalve 
over schaken... 
 
Totdat Robert op zoek was naar 
gastgezinnen voor het Belgisch 
Jeugdkampioenschap en de familie 
De Meyer daar op inging. Dat was 
mijn eerste contact met de 
schaakwereld dat het jaar daarop een 
vervolg kreeg met het ECI-tornooi, 
eveneens als gastgezin.  
 
Dan kwam één en ander in een 
stroomversnelling terecht. Tijdens een 
etentje met het organisatiecomité van 
het ECI-tornooi, waar wij zogenaamd 
op uitgenodigd waren omdat mijn 
echtgenote en ik op het slotfeest een 
helpende hand hadden toegestoken 
(na een teenblessure van Anita, 
echtgenote van Roger Van den 
Berghe) werden een paar 
proefballonetjes opgelaten in verband 
met de vacante voorzittersplaats bij 
MSV Eeklo.  
 
Hetgeen ik beschouwde als een 
ludiek tussendoortje op die avond 
werd de week daarop als een ernstige 
vraag herhaald in een schrijven van 
ene Roger Van den Berghe.  
 
Mijn laatste  argument om niet te 
aanvaarden, namelijk dat ik niet kon 
schaken, werd door Roger van tafel 
geveegd met de bemerking dat men 
juist iemand zocht, met meer oog voor 
de organisatie dan voor het schaken.  
 
Vandaar dat ik nooit veel moeite 
gedaan heb om dat schaken te 
verbeteren !  
 
Kortom, de donderdag werd ik lid en 
de vrijdag was ik voorzitter van MSV 
Eeklo.  

Luc Haers  
 

Rond 72-73 huurde Antwerpenaar 
Philippe Vanderwegen een studenten-
kamer bij mijn ouders. Hij bracht mij  
beginselen van het schaakspel bij en 
gaf mij de raad enkele boeken te 
kopen. Ik veronderstel dat hij zijn tijd 
nuttiger kon doorbrengen. Schaak-
lessen heb ik dus niet echt gekregen 
zodat ik alle schaakwijsheid uit 
boeken moest halen.  
 
Mijn schaakinteresse bleef op een 
laag pitje tot in de lente van 75 mijn 
broer Philip met de boodschap thuis 
kwam dat er geschaakt werd in het 
café van mijn grootouders. Ik dacht 
dat ik kon schaken en ben de 
volgende vrijdag naar de nieuwe club 
getrokken. Marc Bauwens een 
leeftijdgenoot van mij was ook 
aanwezig.  
 
Ik weet dat ik één van mijn eerste 
partijen nogal spectaculair verloor 
tegen Gilbert De Vriendt. Ik meen mij 
te herinneren dat in die tijd 
herdersmat iets was dat men 
uitprobeerde tegen eenieder die dacht 
te kunnen schaken.  
 

 
 
Ik was toen vijftien en had niet echt 
een vaste hobby. Gezien de club 
ondergebracht was in het café van 
mijn grootouders mocht ik de vrijdag 
gaan schaken. Ik denk dat het 
schaken toen minder belangrijk was 
dan het feit om eens weg te zijn.  
 
De basis van de club was zeer klein 
zodat ik nogal vlug materiaalmeester 
werd, vervolgens penningmeester en 
na een paar jaar reeds voorzitter.  
 
In de beginjaren werden de 
verplaatsingen naar de andere 
tornooien steevast met de fiets 
gedaan wat al bij al toch wel een 
plezante ervaring was.  
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Vijftien leden 
 

Bart De Vogelaere 
 

 
 
Op het einde van het vijfde leerjaar, 
tijdens de verloren uurtjes net voor de 
vakantie, vroeg de onderwijzer of er 
soms iemand kon schaken. 
 

Achter het bord werd ik na 1.e4 
geconfronteerd met het antwoord    
1... b6 + g6 van de meester. Mijn 
protest mocht niet baten.  
 

“Als jij één pion twee velden mag naar 
voren zetten mag ik toch twee 
pionnen één veld naar voren 
schuiven!” orakelde de schoolmeester 
gedecideerd.  
 
Het was een goede levensles. Gelijk 
hebben is één zaak, het voor het 
zeggen hebben, een andere. 
 

Mike Verkimpe 
 

 
 
Ik leerde schaken op het PTI te Eeklo 
onder leiding van Walter D’Hondt. Ik 
zat toen in het derde jaar. 
 
Eigenlijk was het als een grap 
begonnen. Over de middag moest je 
soms een half uur aanschuiven 
vooraleer je in de refter binnen kon 
om te gaan eten. Maar als je een 
activiteit over de middag deed kreeg 
je een voorrangskaart om vroeger te 
kunnen gaan eten en dus ook zo 
weinig mogelijk tijd te verliezen voor 
je middagactiviteit. Na een tijdje vond 
ik het schaken echter wel leuk en 
bleek ik er ook niet zo slecht in te zijn. 

Chris Ghysels 
 
 

 
 

 
De ruimte ontbreekt voor Big Brother-
achtige  confidenties  e n confessies, 
maar onder  andere  omstandigheden  
wil ik het graag met eventuele 
geïnteresseerden hebben over b.v. 
een mistige rondrit met Roger Van 
den Berghe door de Vlaamse binnen- 
en buitenlanden op zoek naar een 
overzet naar Kruiningen, de eigen 
interpretatie van de en-passant-regel 
door Jantje Bafort, de Zweedse 
(Schüssler), Italiaanse (Coppini) en 
Turkse (Karadag) invulling van het 
begrip gastvrijheid    ( ECI-tornooien ), 
het verleden van Adri den Hamer als 
Trappist, de knock-out van Chris 
Willems tijdens de Cup van Oost-
Vlaanderen (full face hit) en mijn 
eigen vlucht naar de hotelkamer op 
het jeugd-WK in ex-Joegoslavië: “on 
all fours” en na (veel) te veel slivovitsj 
en (schromelijk) onderschatte wodka.  
 
Geen spijt van achteraf… 

 
Chris Lanckriet 

 

 
 

Ik ben beginnen schaken uit 
verveling. We waren pas verhuisd 
naar Bassevelde en ik kende daar 
nog niemand. 
 
Tijdens de Kerstvakantie van 1980 
verveelde ik mij rot en door het 
slechte weer kon ik niet buiten spelen.  

 
We hadden thuis zo’n doos met 
honderd verschillende spelletjes, 
waaronder dus een schaakspel.  
 
Het summiere boekje dat bij zo’n doos 
zit was natuurlijk niet voldoende om te 
leren schaken, daarom ontleende ik 
een boekje uit de bibliotheek “Oom 
Jan leert zijn neefje schaken”, ik denk 
dat het geschreven werd door Euwe.  
 
Zo leerde ik de eerste beginselen van 
het schaakspel.  
 
Later tijdens de zomervakantie 
werden er schaaklessen gegeven in 
de jongensschool van Bassevelde 
door S.K.Den Eik onder leiding van 
Roger Van den Berghe en Luk Haers. 
 

Georges Meulewaeter 
 

 
 

Ik leerde schaken via een neef van 
mijn echtgenote, die op de 
nieuwjaarsdagen het beu was van te 
kaarten. 
 
Ik werkte toen in Brussel bij de RTT 
en daar was een vriendenkring waar 
ook geschaakt werd. Dat was in 1972, 
we woonden toen te Gent en ik heb 
dan een tweetal jaren in de "Vooruit" 
geschaakt op zondagvoormiddag. De 
club Jean Jaurès was daar gevestigd.  
 
Ik denk van mezelf dat ik op een veel 
te late leeftijd ben begonnen, maar 
voor mij is het toch altijd een mooie 
hobby gebleven. 
 
Door mijn werk kwam ik in Eeklo 
terecht in de lokalen waar nu het 
asielcentrum is gevestigd. Daar 
werkten ook Roger Dhaenens en 
Rudy Vangansbeke. Via deze twee 
mensen werd ik opnieuw, na 
ongeveer vijftien jaar weer met het 
schaken geconfronteerd. Ik liet mij 
overhalen om lid te worden van MSV 
Eeklo en na enkele jaren kwam ik 
zelfs in het bestuur terecht. 
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Gerard de Winter 
 

 
 

Drie jaar nadat we met de familie naar 
Breskens verhuisd waren kwam Leen 
de Vlieger (toenmalige voorzitter van 
Schaakvereniging West Zeeuws 
Vlaanderen) er via via achter dat ik op 
m’n slaapkamer o.a. zat te rommelen 
met schaakhoutjes. 
 

Hij nodigde mij uit om eens naar de 
club te komen. Nu, 32 jaar later ben ik 
nog steeds lid van deze Oostburgse 
schaakvereniging. 
 

Toen ik alweer een tijdje in Hoek 
woonde meen ik dat Johan Maes me 
overhaalde om in België te gaan 
spelen. Het werd de club uit Zelzate 
en we werden gelijk Ledeganck-
kampioen in het seizoen 83-84. 
Grappig was dat het vaste team van 
Zelzate toen bestond uit : Tadek 
Bletek, Johan Maes, Johan de 
Meester en mijn persoontje; geen 
Belgen derhalve !  
 

Een paar jaar later werd ik lid van 
S.K.Den Eik, en daar speel ik nu nog 
steeds.  

 
Walter Van de Veire 

 

 
 

Van mijn club verwacht ik enkel een 
goede werking en een gezellige sfeer, 
en dit zeker na het schaken, waarbij 
dikwijls nog een pint gedronken wordt 
en een spel gekaart. Dit laatste is mijn 
andere  favoriete  hobby. Verder  is er 

nog fietsen en wandelen.

Gosse Kamminga 
 

 
Bij het Nederlands Kampioenschap in 
Leeuwaarden in de jaren 70 hielp ik 
bij het inzamelen van zetten voor de 
persdienst. Jan Hein Donner deed 
ook mee. Hij wiebelde altijd met zijn 
benen Donner had last van een 
irritant piepgeluid Iedere keer dat hij 
verstoord opkeek stopte het geluid. 
Dacht hij verder, dan begon het weer. 
Toen hij doorkreeg dat hij de 
veroorzaker was verzuchte hij: ‘O,ben 
ik het...’. Een andere keer had Donner 
last van het geluid van de viltstift 
waarmee de zetten werden genoteerd 
op de publieksborden in de zaal. Hij 
ging met zijn volle lengte op het 
podium staan en sprak met zijn 
tenorstem: “Wat is dat voor een 
subakoestisch geluid”. 

 
Johan Cochuyt 

 

 
 

Naast schaken ben ik een beetje 
geïnteresseerd in de natuur, vroeger 
was dit een wekelijkse uitstap met De 
Wielewaal of een andere natuur-
vereniging, nu eerder passief via TV 
en/of vervangen door toeristische 
uitstapjes naar ons franstalig 
landsgedeelte waarbij ik een eco-
rijstijl hanteer (4,1 liter diesel/100 km). 
Ook volg ik via tijdschriften wat er 
beweegt in autoland, met voorkeur 
voor de allesdoeners en hun 
mechanische onderdelen. Autosport 
(F1) kijken is voor mij een prettig 
tijdverdrijf. 

Hendrik De Wit 
 

 
 

Mijn beste schaakherinnering is 
ongetwijfeld het ECI-tornooi 1986 in 
Sas-van-Gent. Ik werd in laatste 
instantie gevraagd om mee te doen in 
de gesloten  B-groep jongens. 
 

 Ik won mijn eerste zes partijen en 
was meteen zeker van de eindzege. 
De zevende en laatste partij deed er 
niet meer toe, wellicht daarom dat ze 
spijtig genoeg verloren ging.  
 

Meer recentelijk, meer bepaald in het 
seizoen 1996-97, blijft de zege in het 
Oost-Vlaams Ligakampioenschap in 
de reeks –1800 ELO een aangename 
herinnering. 
 

Jean-Pierre Versporten 
 

 
 

In 1988 ben ik naar Eeklo verhuisd en 
zag ik in een advertentieblad dat er 
een simultaantornooi werd gespeeld 
in de Leke. Ik met mijn echtgenote er 
naar toe maar door omstandigheden 
kwam ik te laat om mee te spelen. 
 

Mijn echtgenote zette zich op het 
terras terwijl ik naar de schakers ging 
kijken en er mij iemand vroeg om in 
haar plaats mee te spelen waarop ik 
gretig ja zei.  
 

Toen ik verloren had ging ik naar mijn 
vrouw en zag dat Roger en zijn 
vrouw, mijn echtgenote kenden van 
vroeger. Later kreeg ik van Roger een 
uitnodiging en een week later ook een 
van Eeklo. Maar ik ben op de eerste 
ingegaan. 
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Philip De Vroe 
 

 
 
Ik verwacht dat S.K.Den Eik in de 
toekomst een even gezellige club 
blijft, waar het leuk vertoeven blijft in 
het gezellige kader van de 
Strandpaal!!  
 

Wat MSV betreft vermoed ik dat de 
club zich in de toekomst meer zal 
moeten verzoenen met de gedachte 
dat er op een iets bescheidener 
niveau wordt gespeeld, wat niets 
hoeft af te doen aan de gezelligheid 
binnen de afdelingen.  
 

Het programma is afgeladen vol en de 
mensen hebben zodanig veel 
mogelijkheden op het vlak van 
vrijetijdsbesteding. 

 
Patrick De Causmaecker 

 

 
We namen deel aan het  
Ledegancktornooi en speelden mee in 
het ECI-tornooi dat afwisselend in 
Eeklo en Sas Van Gent plaatsgreep. 

 

Ik herinner mij vooral mijn eerste 
tornooi in Eeklo als een bijzonder 
feestelijke gebeurtenis, maar ook de 
wedstrijden rond K.L. Ledeganck zijn 
mij bijgebleven als hoogst plezierige 
ontmoetingen met veel jonge mensen 
die zich aangetrokken voelden door 
de intellectuele uitdagingen van het 
schaakspel.  
 

Dat we met de schaakclub te 
Evergem honderden jongeren hebben 
leren schaken vind ik dan ook alleen 
in dit opzicht al prachtig.  

 

Herman De Bie en Hendrik De Wit 
zijn hierdoor - onder andere en nu 
reeds - zeer goede schaak-
herinneringen.  
 

Het verheugt mij ook zeer dat dit de 
laatste jaren, door de komst van Kurt 
Engels, een nieuw elan krijgt, met een 
paar zeer veelbelovende jongeren.  
 

Ik hoop dat zij dezelfde feestelijke 
herinneringen bewaren.  
 

Piet Gelaude 
 

 
 
 
Tot mijn beste schaakherin-neringen, 
behoort het schaakles geven aan 
jongeren van 12-13 jaar, in normaal 
klasverband, gedurende twee 
schooljaren (69 - 70) in het Koninklijk 
Atheneum Eeklo. 
 

Door vlug over te gaan tot groepen 
van verschillend niveau, bleek het 
mogelijk, bijna gans de klas voor het 
schaken te winnen.  
 

Leerlingen speelden spontaan ook 
tijdens de middagpauzes. Zó kwam 
de eerste schoolschaakclub tot stand 
in het Meetjesland, gevolgd door het 
Sint Vincentiuscollege en het 
Provinciaal Technisch Instituut, tot 
latere glorie van de Meetjeslandse 
Schaak-vereniging. 
 

Algemene tips voor jongeren: naast 
spelgenot ook over voldoende 
discipline beschikken, om wat meer 
kennis op te slaan over de 
verschillende belangrijke onderdelen 
van het schaken : opening, 
middenspel, eindspel.  
 
Aandacht en inzicht zijn verder 
noodzakelijk om hogerop te geraken. 
Het probleem winst en verlies juist 
leren evalueren... zó blijft men 
levenslang schaken! 

Patrick van Damme 
 

 
 
Tijdens een interclubwedstrijd in 
Nieuwpoort, had ik na urenlang 
zwoegen uiteindelijk een winnende 
positie bereikt om die pardoes weg te 
geven na een mat met één simpele 
paardzet en mijn koning zat zowaar 
opgesloten.  
 
Het was al laat en dat kon ik op dat 
moment echt wel niet hebben.  
 
Het werd een lange terugrit waarvan 
nog wel enkele leden kunnen 
getuigen (Rudy Geirnaert 
bijvoorbeeld). 
 

De ongelooflijk stoere verhalen van 
ene Davy De Coeyere en ene Mike 
Verkimpe en hun avonturen tijdens de 
Open van Gent zijn steeds weer een 
openbaring voor elke schaker en 
toeschouwer die denkt dat dit een 
saai spelletje is.  
 
Verder sta ik telkens weer 
verwonderd hoe Philip De Vroe in 
elke club weer alle personen kent en 
dus ook aanspreekt, wat 
problematisch kan zijn als je met hem 
naar huis moet raken.  
 

Een behoorlijk ongezonde gewoonte 
van enkele Den Eikers is bevoorbeeld 
ook het nuttigen van pitta of andere 
snacktoestanden na het clubkam-
pioenschap. (Zelf behoor ik 
vanzelfsprekend tot dit selecte 
gezelschap, de andere leden ga ik 
hier niet compromitteren.) 
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21. MSV-Jubileumvieringen 
 

15 jaar MSV (1981-1982) 
 

De traditie van vijfjaarlijkse jubileumvieringen wordt ingezet 
in het vijftiende seizoen van de MSV-werking. Het wordt 
een langgerekte viering, die begint op 1 mei 82 in Zelzate 
waar de plaatselijke MSV-afdeling de Nationale 
jeugdsnelschaakkampioen-schappen organiseert. Twee 
titels blijven bij MSV: junioren-meisjes (Christine Cocquyt) 
en kadetten-jongens (Jan Van Vooren).  
 

Op 11 juni pakt de afdeling Artevelde uit met dertien 
vierkampen. De laureaten: Luc Haers, René De Coninck, 
Theo De Maere Luc Wulgaert, Jean-Pïerre Dondelinger, 
André Willems, Peter Broekhuizen, Irmgard de Pillecyn, 
Roger Van den Berghe, Frank Roex, Bart De Vogelaere, 
Marck Bonne en Christine Coucquyt. 
  

 
De ‘pers-vierkamp’: v.l.n.r. Jean-Pierre de Backere (3), 
Roger Van den Berghe (1), Robert Vanroose † (4) en 

Freddy De Maere (2). 
 

 
De ‘presidenten-vierkamp’: v.l.n.r. Luc Haers (1), Erik De 
Paepe (3), Albert De Meyer (2) en Robert Hemelsoet (4). 

 

Op 25 juni is het de beurt aan de afdeling Eeklo om een  
ontmoeting ‘ouderen - jongeren’ te beleggen, waarin de 
routine het met 11,5 - 7,5 haalt op het enthousiasme.  
 

Op 26 juni gaat de apotheose van de viering door in de 
Cafetaria van Ten Doorn : een groot jubileumfeest met 
een honderdtal aanwezigen.  
 

Walter D’Hondt zorgt voor de stemming door de aperitiefjes 
waarvan alleen hij de geheimen kent. Ondertussen doet het 
koud buffet van Ronnie Van Haecke het water in de mond 
komen. 
 

De voorzitter van de KBSB, Notaris Bossuyt, is de eerste 
spreker. Hij wijst erop dat MSV heeft gerealiseerd wat 
niemand mogelijk achtte: een plaatselijke schaakkern 
uitbouwen tot de schaakclub met het grootste aantal leden 
en door te stoten naar de eerste afdeling van de nationale 
competitie. Hij prijst de internationale initiatieven die ruime 
weerklank vinden (Schaak zonder grenzen en ECI-tornooi). 
 

Schepen Ginneberge heeft de clubarchieven zorgvuldig 
nagepluisd...  
 
Hij stipt de  hoogtepunten aan en wijst op het belang van 
schoolschaak. 

De pittige toespraak van de 
schepen is gekruid met 
diverse anecdotes:  onder 
andere hoe men via een 
gebroken coca-fles 
voorzitter wordt van een 
afdeling (Albert De Meyer).                                                 
 

Public relations Luc Haers 
huldigt de zestien leden die 
minstens tien jaar lid zijn 
van de vereniging. Zij 
ontvangen een zeefdruk, 
ontworpen door Romain 
Coemelck. 
 
→      Zeefdruk 15 jaar MSV                                                            

Creatie Romain Coemelck 
 

 
 

 
MSV-voorztter Roger Van den Berghe 

overhandigt een aandenken aan ex-voorzitter Piet Gelaude 
en feitelijke stichter André Dieryckx. 

 

Voorzitter Roger Van den Berghe brengt een passende 
hulde aan Fred Vangansbeke (reeds lid van Het Paard van 
Troje), aan de schoolschaak-pioniers (Jacques Schouters, 
Walter D’Hondt en Robert Vanroose), aan ‘feitelijke stichter’ 
André Dieryckx en ex-voorzitter Piet Gelaude. Tevens 
verheugt hij zich over de groei van MSV tot acht afdelingen 
en meer dan tweehonderd leden ! 
 

Robert Vanroose houdt de slottoespraak waarin hij de 
toonaangevende rol benadrukt van Roger Van den Berghe: 
zijn dynamisme, zijn geloof in de jeugd en zijn werkkracht 
die de andere bestuursleden motiveert. In naam van de 
Meetjeslandse afdelingen overhandigt hij een 
houtsculptuur, ontworpen door schaker August Van Parijs.  
  
Het gezellig samenzijn duurt tot in de vroege uurtjes... 
 

Er volgt nog: ‘Het MSV boek’, een zeer verzorgd 
herdenkingsboek over 15 jaar MSV, boordevol historiek en 
informatie over MSV. Het boek is een coproductie van 
Abrecht Heeffer, Marc Janssens, Roger Van den Berghe, 
Lilian Van de Velde, Chris Ghysels en Herman Van de 
Wynkele. 
 
Als toetje: een knappe ‘tweezet 15 jaar MSV’, ontworpen 
door schaakcomponist Roger Missiaen.  
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20 jaar MSV  (1986-1987) 

 
In Ertvelde, Eeklo, Assenede en Bassevelde worden 
initiatieven ontwikkeld om de twintigste verjaardag van 
MSV te vieren. 
  
De spits wordt afgebeten in Ertvelde waar een team van 
Eeklo het Schuifschaaktornooi op zijn naam schrijft. 
 
In Eeklo worden extra-inspanningen gedaan om het 
Sinterklaastornooi nog aantrekkelijker te maken. 
 
 
 
 
 

 
Luc Haers is de sterkste in het 
Voorzitterstornooi.  
 
Koenraad Pauwels toont zich 
oppermachtig in de Vierkamp.  
 
Roeland Verstraeten scoort 16 uit 20 
(80%) in de Simultaan. De 
afdelingsprijs gaat naar S.K.Zelzate. 
 
Marc Janssens wordt laureaat in het 
Tornooi van de Eeklo-kampioenen. 
 
Chris Willems verrast iedereen in het 
Snelschaaktornooi. 

 
Tijdens de ECI-MSV-Happening in Assenede (Stoepe) 
met een uitgekiend Spel zonder grenzen wordt de 
twintigste verjaardag van MSV en ECI gevierd. 
 

 

Niet minder dan 119 personen 
zorgen voor de sfeer op de 
fantastische receptie, aangeboden 
door het Provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen.'  
 
Met ‘fantastisch’ bedoelen we een 
super-de-luxe receptie met ‘toeters 
en bellen’... garçons in keurige livrei, 
een zeer uitgebreid gamma van 
dranken en een overvloed aan 
overheerlijke aperitiefhapjes.  
 

 

Zelfs luxe-sigaren uit het land van 
Fidel Castro horen erbij. 
 
Pijnlijk detail: een paar individuen 
laten zich opmerken door een 
voorraadje sigaren op te slaan...  

Tijdens de receptie wordt het veertiende ECI-tornooi 
voorgesteld. 
 
Aansluitend volgt een uitmuntend  koud buffet verzorgd 
door vrijwilligers van de PTBS (Provinciale Technische en 
Beroepsschool) en een afsluitend feest waarbij het orkest 
‘Por Favor’ (met Gerard de Winter) voor de sfeer zorgt. 
 

 
Feestsfeer in de PTBS te Stoepe Assenede. V.l.n.r.:  
Mev. De Coninck, Roger Van den Berghe, mev. De 

Bremme, Gaby De Bremme(†) en René De Coninck. 
 
Wij vermelden uit de toespraak van MSV-voorzitter Roger 
Van den Berghe :  
 
“ Sedert de vijftiende verjaardag te Eeklo is MSV nog 
groter geworden: van acht naar negen afdelingen en van 
tweehonderd naar meer dan driehonderd leden.”  
 
“De viering van de verjaardag van MSV valt samen met 
deze van ECI, die sedert 1974 fungeert als sponsor voor 
het internationaal ECI-schaaktornooi.  
 
ECI beet in België duidelijk de spits af als sponsor van 
schaaktornooien én is zonder concurrentie de sponsor met 
de langste staat van medewerking.  
 
ECI mag de voorloper genoemd worden van de 
supertornooien waaraan ons klein schaakland rijk is.” 
 

 
Martin Martens wint de 

eerste en geslaagde editie 
van  het Open 

Weekendtornooi in 
Bassevelde. 

 
Diverse tornooien in de 
loop van het twintigste 
jubileumseizoen komen in 
aanmerking voor de door 
mooie prijzen aantrekkelijk 
gemaakte  

 
Jubileumwedstrijd 

’20 jaar MSV’. 
. 

Bart De Vogelaere wordt 
de individuele laureaat.  
 
Bij de afdelingen is 
S.K.Den Eik onstuitbaar.  
 
De Tweezet 20 Jaar MSV 
krijgt 48 deelnemers en 
Filip Adams van Maldegem 
als winnaar. 
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25 jaar MSV  (1991-1992) 
 

Naar aanleiding van het ‘zilveren jubileum’ van MSV wordt 
een jubileumfolder samengesteld waarin representatieve 
facetten van 25 jaar clubschaak in Eeklo en 25 jaar MSV 
worden belicht.  
 

Voorzitter Chris Ghysels in zijn jubileumboodschap: 
 

“ Het zilveren jubileum van elke vereniging geeft 
vanzelfsprekend alle aanleiding tot gevoelens van vreugde 
en fierheid. In het geval van de Meetjeslandse 
Schaakvereniging is daar zeker alle reden toe: zonder 
valse bescheidenheid durven we immers stellen dat MSV 
tijdens de voorbije kwarteeuw gaandeweg uitgegroeid is tot 
een zeer dynamische en kleurrijke club, die een 
onmiskenbare eigen plaats in het Vlaamse 
schaaklandschap inneemt.” 
 

 “Met uw steun en medewerking zijn we er dan ook van 
overtuigd dat deze zilveren mijlpaal voor MSV de 
tussenhalte markeert op weg naar een volgende 
kwarteeuw, die zowel sportief als intermenselijk op zijn 
minst even boeiend en verrijkend kunnen worden als de 
vorige... Ad multos annos!” 
 

Noël Dupon van ECI brengt 
een groet aan de jubilerende 
vereniging: 
 
“Verliefd worden is een erg 
belangrijke zaak in het leven 
van elke mens. Het gebeurt 
maar af en toe en zeker niet 
elke dag. Een goede partner 
vinden, waar men echt en lang 
kan van houden, is echter nog 
belangrijker.” 
 

“Echter, jaren geleden, heeft onze boekenclub, ECI voor 
boeken en platen n.v., zich wel laten leiden door de macht 
van het geschreven woord en zich tevens laten lijmen door 
sobere literatuur gevloeid uit de pen van 
‘enthousiastelingen’ die MSV schraagden. Ons bedrijf 
heeft in Vlaanderen een periode van 25 jaar activiteit 
achter de rug... Tijdens deze periode hebben wij als 
boekenclub een goede vriendschap opgebouwd met ons 
belangrijkste sponsorkind: MSV. En als bewondering voor 
die vele mensen die zich gul en spontaan ingezet hebben 
en inzetten voor hun vrijetijdscultuur. Een unicum zijn jullie 
wel degelijk in Vlaanderen, en zelden is een dergelijke 
relatie opengebloeid tot een fijne en fidele 
kameraadschap” 
 

“Onze medewerk(st)ers en onze directie zijn  stellig nog 
niet van plan om jullie ‘los te laten’, de komende maanden 
en jaren zullen dat bewijzen.” 
 

Ontvangst op het stadhuis van Eeklo. 
 

Het stadsbestuur ontvangt bestuursleden van MSV, van de 
afdeling Eeklo en van het ECI-tornooicomité waar schepen 
van sport Freddy De Puydt de jubilerende verenigingen 
feliciteert en  hen evenveel succes toewenst in de 
komende 25 jaar.  
 

Er volgt een gemoedelijke drink waarin de relaties tussen 
het stadsbestuur en de schaakdirigenten nieuwe impulsen 
krijgen. 

Heldenpark Eeklo. 
 

 
 

Dirk De Baets, na winst van een ‘hopeloze partij’ tegen 
Richard Wille, verrassend laureaat van het 

Jubileumtornooi 25 jaar MSV’. 
 

Tijdens het Souper 25 jaar MSV worden de prijzen 
uitgereikt aan de laureaten van de diverse tornooien die 
plaatsvinden in het kader van het achttiende ECI-tornooi 
en de viering van 25 jaar MSV. Schepen De Puydt komt de 
prijzen overhandigen. 
 

 
 

Vóór het Souper 25 jaar MSV. v.l.n.r.:   
Vooraan:  André Galle, Noël Dupon, Katelijne De Smedt,  
      Roger Van den Berghe.  
Tweede rij: Albrecht Heeffer, Daniel Lansay,  

Chris Ghysels.  
Derde rij:  Roeland Verstraeten, Han Janssen,  

Adrie den Hamer.  
Vierde rij:  Gozewijn van Laatum, Martin Martens,  

Gosse Kamminga, Marck Bonne. 
 

De in vet gedrukte namen zijn deze van spelers die deel 
uitmaken van het MSV 1-team dat in het seizoen 89-90 
schitterend vierde eindigt in eerste afdeling met een score 
van 49,5 uit 88. Eerste bordspeler Han Janssen mag 
terugblikken op 7,5 uit 11 partijen. De andere grootste 
uitblinkers zijn Gozewijn van Laatum (7,5 uit 10) en Daniel 
Lansay (7,5 uit 11).   

De Leke. 

Een sterk team van S.K. Deurne toont zich ongenaakbaar 
in het ‘Ploegentornooi 25 jaar MSV’. Het Eeklose 
clubfeest staat in het teken van ’25 jaar schaken in 
Eeklo’.  
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30 jaar MSV  (1996-1997) 
 

In de drie speciale folders die de leden warm maken voor 
de viering en waarvan de reclame-inkomsten toelaten een 
aantal activiteiten aantrekkelijker te maken lezen we een 
jubileumboodschap van voorzitter Chris Ghysels. 
 
Wij citeren hieruit een paar passages: 
 
“ Essentieel voor de eigenheid van MSV blijft ook de soms 
subtiele evenwichtsoefening tussen de verschillende polen 
van activiteit: lokale, regionale, nationale en zelfs 
internationale evenementen. Het gezamenlijk afwegen van 
de gezonde mix van een aantal op het eerste gezicht zeer 
heteregone ingrediënten lijkt me één van de prioritaire 
uitdagingen voor de nabije toekomst.” 
 
“Uniek voor België is in elk geval de langdurige, warme 
vriendschapsband tussen onze club en de sponsor          
(de term is verre van toereikend) ECI-boeken- of liever 
multimediaclub. Als rijkelijk vertroeteld sponsorkind kunnen 
we alleen maar dankbaar zijn voor die duurzame, gulle en 
spontane ondersteuning van Noël Dupon en zijn 
medewerkers.” 
 
“Intussen mag de consolidatie van een aantal 
verworvenheden uit het verleden ons niet blind maken voor 
het gevaar dat zelfingenomenheid en een conservatieve 
reflex de toekomst van MSV serieus hypothekeren. Nieuwe 
uitdagingen dienen zich al aan: op louter sportief vlak moet 
de neerwaartse trend van het afgelopen seizoen 
omgebogen worden; een diepgaande evaluatie en 
bijsturing van de activiteiten – al dan niet met een 
verjongde bestuursploeg – is in elk geval aan de orde van 
de dag.” 
 

 
Sfeerbeeld souper in De Leke 

V.l.n.r. Karin Van den Berghe, Mia Martens,  
Roger Van den Berghe, Liliane Van de Velde,  

Imgard de Pillecyn en Walter D’Hondt. 
 
In De Leke te Eeklo strijden 72 schakers uit Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en Vlaanderen voor de drie trofeeën 
van de elfde editie van ‘Schaak zonder grenzen’.  
 

Bij de volwassenen gaat Tourcoing met de eer lopen, maar 
in de jeugdreeks is ECI Vlaanderen onstuitbaar.  
 

In de ‘combiné’ zegeviert ECI Vlaanderen voor Tourcoing, 
Duisburg en Terneuzen.  
 

De schepenen van toerisme (Koen Loete) en sport (Dirk 
Van de Velde) tonen hun warme belangstelling.  

 
 
Daarna volgt een sfeervolle receptie en een lekker souper 
voor de deelnemers en andere belangstellenden.  
 

 
 

Op alle belangrijke activiteiten wordt het MSV-archief,  
een realisatie van Irmgard de Pillecyn, uitgestald. 

Op de foto bestuderen Estelle Veireman(†),  
Anita Schietaert en Antoine Martens het archief. 

 
De tweede blikvanger wordt de ECI-Tweedaagse in de 
Parochiezaal van Debbautshoek-Zelzate. Er wordt op een 
voorbeeldige wijze een in het oog springend programma 
afgewerkt. 
 
Vladimir Tsjoetsjelov schrijft zijn naam op het 
Internationaal Open ECI-snelschaaktornooi.  
 
Gozewijn van Laatum slaat een dubbelslag door zowel het 
Open ECI-Rapidtornooi voor volwassenen als het  
Euwe-herdenkingstornooi te domineren.  
 
Michiel Galle toont zich de sterkste.In het Open ECI-
Rapidtornooi voor de jeugd  
 

In de ligakampioenschappen, georganiseerd in              
‘t Schoonzicht zegeviert Chris Ghysels. (Zie pagina 42). 
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35 jaar MSV  (2001-2002) 
 
Marc Janssens, Piet Gelaude, Geert 
Martens, Kurt Engels en Davy Van 
der Linden zijn de laureaten van het 
‘E-mail tornooi 35 jaar MSV’.        
De creatieve geest achter het project 
is Andy Van de Putte.  

 
De afdeling Eeklo viert traditiegetrouw gelijktijdig met MSV  
wegens de gemeenschappelijke oorsprong. Een 
Jubileumtornooi ’35 jaar schaken in Eeklo’ wordt 
gewonnen door Bart De Vogelaere. Na de slotronde van 
het K.L.Ledegancktornooi vergast men alle spelers op een 
receptie.  
 
In Evergem behalen Michiel Galle (algemeen jongens), 
Daphne Galle (algemeen meisjes) en Jolien De Kezel       
(-10 jaar) titels voor MSV in de 
Ligajeugdkampioenschappen, die in het kader van       
35 jaar MSV, voorbeeldig georganiseerd worden onder 
regie van Kurt Engels.  
 

 

 

 

 

 

Links: Michiel Galle, algemeen ligakampioen jongens. 

Midden: Kurt Engels,  
groot bezieler van de Ligajeugdkampioenschappen. 

Rechts: Daphne Galle, algemeen ligakampioen meisjes. 
 

Herman Van de Wynkele verovert de individuele 
Jubileumtrofee ’35 jaar MSV’. S.K.Den Eik wint bij de 
afdelingen.  
 

Ook in het Bekertornooi krijgen we dezelfde laureaten. 
Het ‘Open tornooi ‘t Schoon Zicht’ is voor Jan 
Verstraeten.  
 

 
Mevrouw Liliane van ’t Schoon Zicht overhandigt aan 

Herman Van de Wynkele de prijzen voor  
de Jubileumtrofee en het Bekertornooi.  

 

 
’t Schoon Zicht in Mariakerke: het feest kan beginnen... 

 

Op de feestavond in ‘t Schoon Zicht dankt voorzitter Chris 
Lanckriet het vijftigtal aanwezigen omdat zij het 
Eurovisiesongfestival moeten missen om naar zijn ‘gezang 

of gezaag’ (woorden van Chris zelf...) 
te komen luisteren. Hij troost het 
publiek met het feit dat Belgë de dag 
ervoor in Estland tweede is geworden 
op het Eurosongfestival voor 
zangvogels. Hij hoopt dat het een 
leuk feest wordt. Om het met de 
woorden van Tom Lanoye te zeggen:  
 
“Een feest is pas een feest geweest 
als je de volgende dag wakker wordt 
met de gedachte ‘was het allemaal 
een droom... of was het echt!” 

 
Voorzitter Chris (die zich voor zijn speech teruggetrokken 
had in het Highlands van Schotland) begeeft zich niet op 
het glibberig pad van de MSV-geschiedenis omdat hij, 
zoals Rudy Geirnaert terecht opmerkt, nog niet geboren 
was in 1967, de pionnierstijd van de douaniers... Hij stipt 
wel de hoogtepunten aan uit de MSV-geschiedenis     
(ECI-tornooien en eerste interclubafdeling) en vergeet 
daarbij de talrijke interne activiteiten niet (zoals het 
K.L.Ledegancktornooi, het MSV-kampioenschap en 
diverse afdelingsactiviteiten). 
 
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de sponsors, 
sympathisanten, bestuursleden, afdelingen, spelers en   
ex-spelers te danken om wat ze van MSV gemaakt 
hebben: een actieve club voor zowel competitieve als 
recreatieve spelers, voor veteranen en jeugdspelers.       
Hij vergeet in zijn dankwoord ook ’t Schoon Zicht niet, waar 
de club reeds een twintigtal jaren schaakt. 
 
Tijdens de jubileumviering 
worden prijzen uitgereikt door  
Patrick van Damme 
(interclubs),  
Chris Lanckriet 
(K.L.Ledegancktornooi),  
Andy Van de Putte 
(E-mail tornooi),  
Herman Van de Wynkele 
(MSV-kampioenschap) en 
Philip De Vroe 
(Jubileumtrofee).  
 
Tenslotte mogen de prijzen voor het Bekertornooi 
uitgereikt worden door Roger Van den Berghe, die een 
warm applaus krijgt wanneer voorzitter Chris hem 
aankondigt als ‘de man die al 35 jaar de stuwende kracht 
van MSV is’. 
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22. Veertig jaar MSV 

 

(2006-2007) 

Een geslaagd jubileumseizoen ! 

 

 
 

 
Het begint met het voorstellen van de MSV-T-shirts, een ontwerp van Gerard de Winter, waarvan een groot aantal zijn 
weg vindt naar de leden.  
 
Het vlot open lopend ligakampioenschap wordt met bijna tachtig deelnemers een geslaagde jubileumactiviteit. 
 
Voor de jeugd volgt een bezoek aan de Sint-Pietersabdij te Gent, gevolgd door schaatsen in Kristallijn. 
 
Een ander hoogtepunt is het jubileumtornooi waar acht ploegen hun best doen om te scoren in het voetballen, 
pingpongen, badmintonnen en natuurlijk schaken. 
 
Tenslotte is er het jubileumfeest dat start met de ontvangst op het stadhuis van Eeklo, de aankleding van Lotje en de 
huldiging van Albert De Meyer door de Herbakkers en het stadsbestuur van Eeklo. 
 
Daarna gaat het richting De Leke voor een receptie met huldiging van de jeugdkampioenen. 
 
Na de heerlijke barbecue volgt door de huldiging van diverse kampioenen. 
 
Tot slot van het jubileumfeest is er de familiestrijd. Een gevarieerde quiz tussen de afdelingen en een jeugdploeg. 
 
Met een geslaagd jubileumfeest is het jubileumseizoen een succesvol en geslaagd seizoen geworden ! 
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om de leden van het feestcomité te danken voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. 
 
Mijn dank gaat ook naar alle hulp die we tijdens de verschillende activiteiten gekregen hebben. Iedereen opsommen, die 
geholpen heeft, geeft het risico juist die ene persoon te vergeten, daarom gaat mijn dank naar ALLEN ! 
 
Namens het ‘feestcomité 40 jaar MSV’, 
Chris Lanckriet 
 

 
Feestcomité 40 jaar MSV  

V.l.n.r.: Mike Verkimpe, Jakob Buysse, Tony Ysabie en Chris Lanckriet. 
(Foto MW) 

 

 
 

Het Feestcomité  V.l.n.r.  
Mike Verkimpe, Jakob 

Buysse, Tony Ysabie en 
Chris Lanckriet. (Foto MW) 
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Zeer geslaagde Ligakampioenschappen in Evergem 
 

Titels voor Bahrija Brkic en Mike Verkimpe ! 
 

Het feestcomité (Jakob Buysse, Mike Verkimpe, Tony 
Ysabie en Chris Lanckriet) verdient alle lof voor deze 
jubileumactiviteit in de Parochiezaal van Evergem naar 
aanleiding van 40 jaar MSV.  
 

Met acht spelers in de ‘Gesloten Groep’ en 71 in de ‘Open 
Groep’ zijn de Oost-Vlaamse Ligakampioenschappen een 
groot succes. Zowel kwantiteit als kwaliteit zijn aanwezig.  
 
Met de Ligakampioenen van vorig jaar Frederik Roels en 
Adrian Roos,  met Bahrija Brkic als hoogst-geklasseerde 
speler (meer dan 2300 Elo) en met nog enkele andere 
toppers krijgen we al een heel sterke gesloten groep, maar 
ook in de Open Groep zitten enkele sterke spelers. 26 
deelnemers spelen onder MSV-vlag.   
 

Bahrija Brkic (hoofdclub Rapid Aalter, tweede club MSV) 
wint de gesloten groep. Het was al lang duidelijk dat hij de 
sterkste zou zijn, al maakte Benny Willen het hem nog heel 
lastig. Hij moet Bahrija met slechts een halfje laten 
voorgaan. 
  

In de open reeks zijn er in de laatste ronde nog twee 
mogelijke winnaars (de rest kan niet meer winnen omwille 
van minder scheidingspunten): Mike Verkimpe en Dennis  
van Vliet. De bloedstollende partij verzandt in remise. Mike 
Verkimpe(MSV) wordt op deze manier met 6 uit 7 
ligakampioen. Tweede wordt Frank Roos die enkel verliest 
tegen de latere winnaar. Vermeldenswaard is de goede 
prestatie van de niet geklasseerde Glen de Schampheleire 
die heel wat routiniers achter zich laat. 

 

Eindstand ‘Gesloten Groep’ 

  
 

MSV-voorzitter Chris Lanckriet feliciteert Bahrija Brkic. 
 
1 Bahrija Brkic        5½   Rapid Aalter 
2 Benny Willen         5    Oudenaarde 
3 Koen Achtergaele      4    Geraardsbergen 
4 Adrian Roos         3½   Zottegem 
5 Hendrik Ponnet       3    Landegem 
6 Dirk Van De Vyver      3    Mercatel 
7 Giovanni Staessens     2    Jean Jaurès 
8 Frederik Roels        2    KGSRL 

Ratingprijzen 
 

-1800  Bert Camerlinck, Gunther Vandendriessche,  
           Kristof Vande Velde, Simon Van Poucke en  
           Jelle Gyselinck 4½.  

-1600  Thomas Verschraegen en David Roos. 
-1400   Glen De Schampheleire    
Dames  Ava Vandekerckhove  

 

 
 

 

MSV-lokaal 
 

Parochiezaal  
 

Spoorwegstraat 1 9940 Evergem 
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 ‘Open Groep’ 
 

 
 

MSV-voorzitter Chris Lanckriet huldigt Mike Verkimpe. 

  1 Mike Verkimpe        6  (1)  MSV 
  2 Frank Roos          6  (0)  Zottegem  
  3 Bart Audenaert        5½    Wachtebeke 
  4 Dennis van Vliet        5½    Wachtebeke 
  5 Gertjan Verhaeren      5½    KGSRL 
  6 Fabian Hulpia        5     KGSRL 
  7 Glen  De Schampheleire   5     Zottegem 
  8 Bert  Camerlinck       4½    MSV 
  9 Jan Verstraeten       4½    Zottegem 
10 Lennart De Bock       4½    Chesspirant 
11 Gunther Vandendriessche  4½    Oudenaarde 
12 Kristof  Vande Velde     4½    Zottegem  
13 Philip De Vroe         4½    MSV 
14 Theo De Putter        4½    Wachtebeke 
15 Jakob Buysse        4½    MSV 
16 Marc Van Vooren       4½    MSV 
17 Bert Tollenaere       4½    Mercatel 
18 Simon  Van Poucke     4½    Zottegem 
19 Jelle Gyselinck        4½    Zottegem  
20 Van Damme Patrick      4      MSV  
22 De Vogelaere Bart      4      MSV  
25 Ysabie Tony          4     MSV    

33 De Wit Hendrik        3½    MSV     
37 Engels Kurt          3½     MSV    
38 De Maere Theo        3½    MSV      
41 Bauwens Steven       3     MSV  (*)    
44 Neyt Joris           3     MSV      
45 Cochuyt Johan        3     MSV       
48 Facchin Ronald        3     MSV      
50 De Zutter Tino         2½    MSV       
52 Vanden Bossche Guido   2½    MSV       
56 De Roo Samuel        2½    MSV       
60 D'hondt Hilde         2     MSV       
62 De Causmaecker Patrick  1½    MSV       
64 Van De Geuchte Sofie    1½    MSV       
65 Roesbeke Marc        1     MSV       
67 Blomme Wouter        1     MSV      
68 Martin Koen          1     MSV       
70 Geirnaert Rudy          ½     MSV         
71 Ardinois Sander        0      MSV        

(*) Hoofdclub S.K.Artevelde 

(71 deelnemers) 

 
Clubprijs 

 
1. Zottegem   24½ Frank Roos        6 

Glen De Schamphelaire  5 
Jan Verstraeten      4½   
Kristof Vande Velde    4½   
Simon Van Poucke    4½   

2. MSV      24  Mike Verkimpe       6 
Bert Camerlinck      4½  
Philip De Vroe       4½  
Jakob Buysse       4½  
Marc Van Vooren     4½  

3. Wachtebeke 23½ Bart Audenaert       5½  
Dennis Van Vliet      5½  
Theo De Putter       4½  
Frederik Dhuyvetter    4 
Koen Dhuyvetter      4 

 

 

Speciaalzaak Satelliettelevisie en Computers 
ALTAN NV   Sluizeken, 13  9000 – GENT                  

www.altan.be 
Info: tel. 09 233 03 28  of e-mail  info@altan.be
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Liga Oost-Vlaanderen 
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Jeugduitstap 40 jaar MSV 
 

 

Op donderdag 22 februari 2007 gaan de MSV-
jeugdspelers op uitstap naar Gent 
 
Het eerste deel is een bezoek aan de                
Sint-Pietersabdij in Gent.  
 

V.l.n.r.:  
 
Febe, Phaedre, Miguel, Sofie, Wesley (vooraan), 
Reinout, Freya, Jonas, Melina, Matthias, Cedric, 
Peter (achteraan), Matthias, Bertjan, Jasper, Stijn, 
Eron en Kevin. 
 

De jongsten bezoeken, onder begeleiding van Sofie Van 
de Geuchte, Jakob Buysse en Peter D’hondt, “Allison”. Dit 
is een rondleiding door de abdij met een computertje 
waarop filmpjes te volgen zijn.  
 
De ouderen bezoeken onder begeleiding van Chris 
Lanckriet “De zaak DNA”, waarbij ze als volleerde 
speurders een misdaad moeten oplossen. Dit is natuurlijk 
geen probleem voor onze slimme schakers. 
 

 
 
’s Middags wordt er gezamenlijk genoten van pizza of 
pasta in Meds. 
 
In de namiddag mogen de jeugdleden zich uitleven op de 
ijspiste Kristallijn. 
 

 
 
Sommige schaats(t)ers ontpoppen zich als echte sterren. 
Febe haalt ware evenwichtskunsten uit... 

 
Anderen proberen gewoon hun evenwicht te behouden. 
 

 
Ook Wesley amuseert zich op de ijspiste. 
 
Met nog een drankje achteraf in de cafetaria van de ijspiste 
wordt deze mooie jubileumactiviteit afgesloten.  
 

 
Onze dank gaat uit naar de begeleiders Sofie, Jakob en 
Peter en naar de chauffeurs Kathy, Nancy en Gilbert die 
deze dag mogelijk maakten. 
 

 

 



 

72 

Schaak-voetbal-badminton-pingpong tornooi 

gesponserd door  Oracle Consultancy Bureau Verkimpe BVBA  
 

Het jubileumtornooi op zaterdag 28 april 2007 wordt op schitterende wijze gewonnen door onze Nederlandse vrienden uit 
Souburg. Zij verslaan in de finale de Koninklijke Brugse in het badmintonnen en het pingpongen, spelen gelijk in de 
voetbal en verliezen in het schaken. 

 

  
 

De ploeg ‘40 jaar MSV’ aan het voetballen tegen de eerste 
Brugse ploeg. 

 

  
 

Souburg en Zottegem wagen zich aan het badmintonnen. 
 

 
 

De ploeg 40 jaar MSV 
(jammer genoeg is er geen foto van de jeugdploeg) 

 

  
 

Artevelde en Aalter pingpongen. 
 
 

  
 

De jeugd van MSV schaakt tegen de tweede Brugse ploeg.  
 

 
 

Souburg de verdiende eindwinnaars van het 
jubileumtornooi
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Eeklo 26 mei: Jubileumfeest ’40 jaar MSV’ 
  

 
 

Een schaakkleedje voor Lotje.  

In “De Eecloonaar” schrijft MW: ‘Rond een uur of vijf op 
pinksterzaterdag. Heel wat mensen verzamelen zich rond 
het beeld van Lotjen op de Eeklose Markt. Gekleed met 
een kroon op het hoofd, een schaakbord op de schoot en 
een heel mooie jurk, maakt zij aan de aanwezigen bekend 
dat MSV zijn veertigste verjaardag viert.’  
 

 
 

Schepen An Van Den Driessche benadrukt dat de 
schaakclub regelmatig Eeklo in het nieuws bracht en dan 
ook ontvangen werd op het stadhuis. Dat was zo bij de 
promotie van de club naar eerste nationale, maar 
voornamelijk de ECI-tornooien zullen Eeklo iedere keer 
een stukje op de wereldkaart zetten. 
 

 
 
 

Met ‘Lotje’ wordt de aanwezigheid van MSV op het 
Eeklose stadhuis bestendigd. 
 
De kledij van Lotjen werd gemaakt door mevrouw Bea Van 
Vooren, echtgenote van schaker Guido Vanden Bossche.  
 
Bea Van Vooren: ‘Ze hadden het mij gevraagd en aan-
gezien ik graag knutsel, heb ik het gedaan. Ik deed het 
graag.’ 

 

Ontvangst op stadhuis Eeklo. 

Albert De Meyer is bij de aankleding van Lotje als lid van 
de VVV nog bij de Eeklose Herbakkers, op het stadhuis is 
hij voorzitter van MSV-Eeklo (mét t-shirt)...  

 

 
 
Albert De Meyer: ‘Het voordeel van in 
Eeklo te zijn is dat ik, op een ik en een gij, 
herbakken ben van VVV-lid tot voorzitter 
van MSV-Eeklo.  
 
Is een 40-jarig bestaan misschien niet zo 

spectaculair het is toch een half mensenleven en zeker 
een reden om dit te vieren. Even dacht ik dat zelfs de 
kerktoren in feestkledij stak, maar dat bleek wel werkkledij 
te zijn.  
 

(Foto MW) 

(Foto MW) 
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Deze viering biedt mij de gelegenheid mijn dank uit te 
spreken, in de eerste plaats aan het stadsbestuur, niet 
alleen vooor de huidige ontvangst, maar ook voor de hulp 
die wij in het verleden kregen, voornamelijk bij de 
organisaties van de reeds geciteerde ECI-tornooien. Ook 
een woord van dank aan alle bestuursleden die een goede 
ploeg vormen en waarin niemand te beroerd is om, indien 
nodig, een taak van een ander bestuurslid over te nemen. 
 

Wie ik zeker niet mag vergeten te vermelden zijn de leden 
die jeugdleider Peter D’hondt iedere clubavond bijstaan om 
de jeugd te begeleiden en te laten genieten van hun 
schaakkennis en ervaring en dat zijn Piet, Bahrija en 
Guido. 
 

Onze lokaalhouder ‘De Leke’ wil ik eveneens in mijn dank 
betrekken evenals de echtgenoten van de leden voor hun 
geduld iedere schaakavond. Hopelijk beseffen zij stilaan 
hoelang een schaakpartij kan duren en zeker de analyses 
achteraf. 
 

Tot slot, en zeker niet in het minst, zijn we dank 
verschuldigd aan de initiatiefnemers van 40 jaar terug en 
het doet ons plezier dat vier van de leden van toen nog 
altijd lid zijn. Dat zijn drie leden van de toenmalige douane 
en Roger Van den Berghe. Het was Roger die vrij vlug 
contact nam met de diverse onderwijsinstellingen en de 
kiem legde voor de uitbouw van de club in gans het 
Meetjesland. Doch daarover zal Chris Lanckriet, de 
voorzitter van MSV, graag enige uitleg verstrekken.’ 
  
 

Chris Lanckriet, voorzitter MSV: 
 

 

 
MEETJESLANDSE 

SCHAAKVERENING 
Mens Sana Vincit 

 

‘Albert heeft reeds de nodige 
dankwoorden uitgesproken, dus 
dat zal ik niet meer herhalen.  
 
Ik wil alleen nog Albert danken 
voor zijn mooie speech en om 
ervoor te zorgen dat we hier op 
het stadhuis ontvangen worden. 

 

Er werd mij gevraagd om na de ontstaansgeschiedenis, 
zoals Albert deze zo mooi verwoord heeft, de uitbreiding 
van de Eeklose club naar het Meetjesland te schetsen. 
 

Oorspronkelijk heette de club het Paard Van Troje, in 1970 
wordt de clubnaam gewijzigd in Meetjeslandse 
Schaakvereniging, maar blijft een puur Eeklose 
aangelegenheid wel al uitgebreid met de 
schaakschoolclubs van het Koninklijk Atheneum, het Sint- 
Vincentiuscollege en het Provinciaal Technisch Instituut. 
 

De door Roger Van den Berghe genoemde 
organisatorische evolutie of zelfs revolutie heeft plaats in 
1973 wanneer de algemene vergadering beslist om de 
Meetjeslandse Schaakvereniging om te vormen tot een 
overkoepelende vereniging voor maar liefst vijf 
Meetjeslandse clubs. Op 1 maand tijd worden namelijk vier 
clubs uit de grond gestampt: Ertvelde, Zomergem, 
Maldegem en Assenede. 
 

Gedurende de volgende jaren tot nu toe worden maar liefst 
vijftien verschillende afdelingen opgericht. Op zijn sterkst 
bestaat MSV uit negen afdelingen. 
 
Allerlei stormen, conflicten en fusies maken dat afdelingen 
afhaken, afdelingen ophouden te bestaan of een 

zelfstandige club vormen. Zo zijn er nu nog vier afdelingen 
bij MSV: MSV-Eeklo, MSV-VAG Evergem,                        
De Ketellappers, oorspronkelijk uit Maldegem zelf, maar nu 
ook spelend in Adegem. Den Eik oorspronkelijk gesticht in 
Bassevelde maar nu toch al enig tijd in Assenede 
gehuisvest. 
 

De laatste jaren zijn de stormen gaan liggen en zijn er 
terug samenwerkingen met “oude” MSV-afdelingen zoals 
S.K.Artevelde en S.C.Wachtebeke (de vroegere Zelzaatse 
club). Ook S.K. Mariakerke bestaat nog steeds als 
zelfstandige club. 
 

Het boegbeeld van de Meetjeslandse samenwerking is het 
Karel Lodewijk Ledegancktornooi waaraan ook Rapid 
Aalter deelneemt. 
 

Daarnaast breiden we onze schaakgrenzen steeds verder 
uit en hebben we voor bijvoorbeeld ons jubileumtornooi, 
het ondertussen beruchte schaak-voetbal-badminton-
pingpong tornooi, beroep gedaan op de Brugse 
schaakclub en zelfs op een ploeg uit het Nederlandse 
Souburg. 
 

Om alle wel en wee van 40 jaar MSV en de op-en 
neergang van alle afdelingen uitgebreid aan bod te laten 
komen zou wel eens veertig minuten kunnen duren en 
daar hebben we nu niet echt de tijd voor want de BBQ 
wacht op ons in De Leke. 
 

Ik wil allen bedanken om op deze huldiging aanwezig te 
zijn en in het bijzonder het stadsbestuur van Eeklo voor 
deze uitnodiging.’  
 
 

 
 

In een afsluitende toespraak wees 
schepen Dirk Van de Velde op de 
positieve inbreng van de schaakclub 
in Eeklo: 
 
‘Het is een mooie traditie om Lotjen in 
de kleren van een vereniging te 
steken.’  
 

De schepen had het ook nog over de vraag of schaken nu 
wel echt een sport is.  
 
Volgens hem wel. ‘Men kan blij zijn voor een overwinning, 
maar men moet ook groot kunnen zijn in een nederlaag.’  
 

Verder vond hij het een aangename verschijning dat er in 
de zomermaanden ook geschaakt wordt op Helden in het 
Park 
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Aperitief in De Leke.  
 

Daarna gaat het richting De Leke voor een receptie met 
schuimwijn, scampi’s en kippenvleugeltjes. 

 

 
 

Tijdens de receptie worden de jeugdspelers gehuldigd 
door de jeugdleiders van de verschillende afdelingen. 

 

Jeugdkampioenen 
 

Steven Bauwens (MSV-Eeklo) 
Reinout Van Kerrebroeck (MSV-VAG Evergem) 
Stef Goossens (S.K.Den Eik) 

  
 

Voor een volledig overzicht met o.a. de volledige uitslagen 
en de vermelding van de diverse subkampioenen: zie 
MSV-palmares 2006-2007 (pagina 78). 

 
Barbecue ‘40 jaar MSV’. 

 
 

Een festijn met BBQ-worsten, gemarineerde saté’s en 
lamskoteletten, overgoten met de nodige wijn of andere 
dranken en aangevuld met gezonde groentjes, brood, 
sausjes en fruit.  
 

Het smullen wordt begeleid door een aantrekkelijke 
fotopresentatie over vervlogen schaaktijden.   
 

Als de buiken gevuld zijn wordt overgegaan tot huldiging 
van diverse kampioenen. 
 

Ter herinnering aan deze feestavond ontvangt elke 
aanwezige een mooie sleutelhanger van de hand van 
Eddy Soetaert. 

  

Afdelingskampioenen 

Peter D’hont (MSV-Eeklo) 
Bert Camerlinck (MSV-VAG Evergem) 
Filip Vanden Berghe (S.K.De Ketellappers) 
Daniel Lansay (S.K.Den Eik)  

Ligakampioenen 

Bahrija Brkic (Gesloten groep) 
Mike Verkimpe (Open groep) 

 

MSV-kampioenen 

Mike Verkimpe (1)  
Bert Camerlinck, Philip De Vroe, Jakob Buysse en 
Marc Van Vooren (2)  
 

 
 

K.L.Ledegancktornooi 

 

S.K.Den Eik (A-reeks) 

Chris Lanckriet, Jakob Buysse, Marc Van Vooren,       
Adrie den Hamer, Philip De Vroe, Valère DeBuck,        
Mike Verkimpe, Herman Van de Wynkele,                 
Gerard de Winter, Ronald Facchin en Patrick van Damme. 
 
S.K.Artevelde (B-reeks): 

Bert Descamps, Peter De Scheemaecker, Geert De Vos, 
Koen Wilfaert, Johan De Praeter, Machteld Meuleman, 
Stijn De Bremme, Stijn Van Hevele, Philip D'Hooge,   
Pascal De Roo en René De Coninck. 
 
MSV-Eeklo (jeugd)   

Diederik De Lange,Samuel De Roo, Fredric De Pauw, 
Jeroen Hoste, Jan De Meyer, Wouter Blomme en 
Christophe Beyens. 
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Interclubs 

MSV 3 (kampioen 5
de

 afdeling H) 

 
 
Jakob  Buysse, Bert Camerlinck, Mike Verkimpe,       
Tony Ysabie, Hendrik De Wit, Guido Vanden Bossche, 
Patrick De Causmaecker,  Noel Verledens en           
Sander Ardinois. 
 

 

Bert Camerlinck 
(Interclubspeler)  
 
Matthieu Freeke  
(Beste prestatie ploeg 1) 

Peter D'hondt (Beste 

prestatie ploeg 2) 

Bert Camerlinck  
(Beste prestatie ploeg 3) 

Patrick van Damme (Beste 
prestatie ploeg 4) 

MSV-jeugdkampioenen 

Samuel De Roo (Algemeen jeugdkampioen)  

Wesley Van Verdegem (Jongenskampioen -20 jaar) 

Sofie Van de Geuchte (Meisjeskampioen -20 jaar) 

Samuel De Roo (Jongenskampioen -16 jaar) 

Jana Martens  (Meisjeskampioen -16 jaar) 

Stef Goossens (Jongenskampioen -12 jaar) 

Freya Van de Walle (Meisjeskampioen -12 jaar) 
 
Voor een volledig overzicht met o.a. de volledige uitslagen 
en de vermelding van de diverse subkampioenen: zie 
MSV-palmares 2006-2007 (pagina 78). 

 
Trofee 40 jaar MSV  

Jakob Buysse 
 

 

 
 
 
Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd op de feestagvond: 
S.K.Den Eik met 35 personen, MSV-Eeklo met 33,      
MSV-VAG Evergem met 13 en S.K.De Ketellappers met 1. 

 

 

 

 

 

Jakob Buysse 

wint met ruime voorsprong  

‘Trofee 40 jaar MSV’ 
        

Trofee 40j MSV   tot # pres /10 #3 #2 #1 

          

1 Jakob Buysse   81 31 26,13 21 8 2 

2 Mike Verkimpe   64 27 23,70 14 9 4 

3 Bert Camerlinck   57 21 27,14 17 2 2 

4 Philip De Vroe   54 25 21,60 10 9 6 

5 Tony Ysabie   50 25 20,00 8 10 6 

6 Patrick van Damme   46 19 24,21 10 7 2 

7 Chris Lanckriet   42 19 22,11 9 5 5 

8 Ronald Facchin   42 22 19,09 9 3 9 

9 Hendrik De Wit   41 22 18,64 6 7 9 

10 Peter D'Hondt   40 16 25,00 9 6 1 
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Den Eik zegeviert in de ‘Familiestrijd’. 
 

Het feestcomité zorgt voor een aantrekkelijke ‘familiestrijd’ 
tussen de afdelingen die met voldoende deelnemers 
aanwezig zijn. Er treedt ook een afzonderlijke jeugdploeg 
in de arena onder leiding van MSV-jeugdleider Peter 
D’hondt. Het wordt voor ‘elk wat wils’... 
 

A  Kennis       

 

In dit quizgedeelte tonen Den Eik en Evergem zich 
even sterk over de historiek van MSV.   
 

  Stand: Den Eik en Evergem 8; Eeklo 6; Jeugd 2. 
 

B  Blinddoek  

In een blinddoekspel geeft Albert De Meyer een 
demonstratie over hoe het niet moet. Het duurt tergend 
lang om Walter Van de Veire te ontmaskeren. De jeugd 
toont zich wel op de hoogte van de opdracht en vindt in 
een minimum van tijd de verborgen persoon (Samuel 
De Roo). Ook Evergem komt er vlug achter dat ze 
Hendrik De Wit moeten zoeken. Den Eik heeft het iets 
lastiger met Tino De Zutter.  
   

Stand: Evergem 14; Den Eik 12; Jeugd 10; Eeklo 8. 
 

C  Sterren op de  dansvloer  

 

Ook in deze discipline (met een heuse ‘vakjury’) staat 
er geen maat op de jeugd. De prestatie van Den Eik 
mag ‘belabberd’ genoemd worden.... 
 

          1   2   3   4   Jury  Tot.  Ptn 
1  Jeugd     -   15  15  15  10  55  18 
2  Eeklo    9    -   9   9   7   34  11 
3  Evergem  13  5    -   3   6   27  9 
4  Den Eik  5   7   3    -   4   19  6 

   

Stand: Jeugd 28; Evergem 23; Eeklo 19; Den Eik 18. 

D  Anagrammen  

Een kolfje naar de hand van Den Eik... de jeugd en 
Evergem zijn de pineuten. Het wordt spannender in de 
tussenstand... 
 

Stand: Jeugd 30; Den Eik 26; Evergem en Eeklo 25. 
 

E  Muziekronde 

De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Enkel Eeklo 
moet een paar puntjes prijsgeven. De jeugd blijft leider. 
 

Stand: Jeugd 38; Den Eik 34; Evergem 33; Eeklo 31. 
 

F  Stoelendans 

 

Het speelse, beslissende onderdeel van de spannende 
familiestrijd. De taktiek van Den Eik blijkt zo uitgekiend 
dat zij de jeugd van de eerste plaats verdringen. En 
Eeklo geeft de rode lantaarn door aan Evergem. 
 

Het ‘hooliganisme’ van Hendrik De Wit om een stoel te 
bemachtigen kon Evergem niet redden...  

 

 
En... Patrick van Damme  
wordt gediskwailificeerd  
wegens het  
"geweldadige  
veroveren"  
van de  
laatste stoel...  

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand 

         A  B  C  D  E  F   Totaal  

1  Den Eik    8  4  6  8  8  59  93  
2  Jeugd   2  8  18 2  8  52  90 
3  Eeklo   6  2  11 6  6  42  73 
4  Evergem  8  6  9  2  8  24  57 
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MSV-Palmares 2006-2007 
 

Interclubs 
Interclubspeler          Bert Camerlinck  

Ploegprestatie Ploeg 1     Matthieu Freeke      
        Ploeg 2     Peter D'hondt  

   Ploeg 3     Bert Camerlinck 
         Ploeg 4     Patrick  van Damme  

 

Kampioenenploeg MSV 3   Jakob Buysse 
Bert Camerlinck 
Mike Verkimpe 
Tony Ysabie  
Guido Vanden Bossche 
Hendrik De Wit  
Patrick De Causmaecker 
Noel Verledens 
Sander Ardinois 

K.L.Ledegancktornooi 

 Per ploeg    

A-reeks         S.K.Den Eik  

Chris Lanckriet, Jakob Buysse, Marc Van Vooren, 
Adrie den Hamer, Philip De Vroe, Valère DeBuck,  
Herman Van de Wynkele, Patrick van Damme, 
Mike Verkimpe Gerard de Winter, Ronald Facchin,. 

 

B-reeks         S.K.Artevelde  

Bert Descamps, Peter De Scheemaecker,  
Geert De Vos, Koen Wilfaert, Johan De Praeter, 
Machteld Meuleman, Stijn De Bremme,  
Stijn Van Hevele, Philip D'Hooge, Pascal De Roo,  
René De Coninck. 

 

  Jeugd           MSV Eeklo  

Diederik De Lange, Samuel De Roo,  
Credric De Pauw, Jeroen Hoste, Jan De Meyer,  
Wouter Blomme, Christophe Beyens. 

Individueel   A-reeks     Filip Vanden Berghe   
        B-reeks    Bert Descamps 
         Jeugd      Diederik De Lange 
 

Ligakampioenschappen 

Gesloten            Bahrija Brkić 
Open              Mike Verkimpe 
Ploegen            Zottegem 

MSV-kampioenschap 

Algemeen Volwassenen  1 Mike Verkimpe        
               2 Bert Camerlinck 
                 3 Philip De Vroe  
Algemeen Jeugd         Samuel De Roo  
-20 jongens          Wesley Van Verdegem  
-20 meisjes           Sofie Van de Geuchte   
-16 jongens          Samuel De Roo   
-16 meisjes           Jana Martens   
-12 jongens          Stef Goossens  
-12 meisjes           Freya Van de Walle  

Active chess            Jakob Buysse 
Rapid               Bahrija Brkić 
Snelschaak            Bahrija Brkić   

Trofee 40 jaar MSV  

Jacob Buysse 

 

 MSV-afdelingskampioenen 

MSV-Eeklo            
Kampioen          Peter D’hont  
B-kampioen         Georges Meulewaeter 
C-kampioen         Sven Goldschmidt    

 Dameskampioene      Hilde D’Hondt 
Jeugdkampioen       Steven Bauwens 
Kadettenkampioen      Samuel De Roo  
Miniemenkampioen     Jan  Baecke  
Pionnenkampioen      George  Chimakadze  

MSV-VAG Evergem        
Kampioen          Bert Camerlinck 
Jeugdkampioenm       Reinout Van Kerrebroeck 
Juniorenkampioen      Sofie Van de Geuchte 
Kadettenkampioen      Reinout V. Kerrebroeck 
Miniemenkampioen     Jordi Martens 
Pionnenkampioen      Floris Claerhout 

S.K.De Ketellappers       
Kampioen          Filip Vanden Berghe 

S.K.Den Eik            
Kampioen          Daniel Lansay 
Promotiegroep        Jean-Pierre Versporten 
Jongenskampioen      Stef Goossens 

 Meisjeskampioen      Freya Van de Walle 

Diverse Tornooien 

Zomertornooi         Thibaut Maenhout 
Guldensporentornooi      Filip Van den Beghe  
Kerstblitz            Arvid Viaene  
Sinterklaasblitz          Herman Van de Wynkele 
                Samuel De Roo (kadetten) 

Robin Vroman (miniemen) 
Ayla Vincent (pionnen) 

Altan-Paasblitz         Joeri De Maertelaere  
RVdB-Lenteblitz        Bahrija Brkić   
Kampioenenblitz        Bahrija Brkić    
Tornooi Den Beir        Bart De Vogelaere  
RPS-Tornooi          Yves De Vliegher  
Rapidtornooi De Ketellappers Filip Vanden Berghe   
12-uren blitz Assenede    Filip Vanden Berghe 
Kermistornooi Eeklo      Bahrija Brkić 
Kermistornooien  Evergem   Chris Lanckriet (volw.) 

Steven Bauwens (jeugd) 
Open blitzkamp.Den Eik    Valère DeBuck 
Recreatief Tornooi Sleidinge  Philip Lemmens (vw.& mid.) 

Thomas Delcour (lager) 

Schaak Grens Tornooi     Kees Nieuwelink 
VDK-tornooi Ertvelde     Chris Lanckriet (senioren) 

                Ronald Facchin (veteranen) 
                Sofie Van de Geuchte (jun.) 

                Wesley Van Verdegem(jun) 
                Jeroen Hoste (miniemen) 

                Stef Goossens (pionnen) 

                MSV (Trofee P.V.d.Broeck) 
Soete Beesetornooi       Tony Ysabie 

Mike Verkimpe 
Jakob Buysse  
Bart de Vogelaere 

 


