
          Uitnodiging  Nieuwjaarsreceptie  &  Nikei Familieschaaktoernooi                                                                 

Samen met onze nieuwjaarsreceptie (aanvang 11u30) richten wij op zondag 8 januari 2023 in 
het SIGO - Gistel het familieschaaktoernooi in ! 
Wil voor het familietoernooi aanmelden vanaf 09u30, zodat de paring kan gebeuren en er om 9u45 
stipt kan gestart worden ! 

De deelname aan het toernooi is gratis. Tegen de middag zijn gratis broodjes voorzien en bij de 
inschrijving krijgt iedere deelnemer ook een gratis drankbonnetje. 
Er worden daarnaast ook drankjes aangeboden aan een democratische prijs. 

In de eerste reeks spelen de jeugdspeler (stap 1-2 & 3) - de recreant & jeugdspelers stap 4 & 
de familieleden. 
Aarzel dus niet om je  ouders - grootouders - broers & zussen - nonkel of tante te overtuigen om deel te 
nemen aan ons familieschaaktoernooi ! Ook de partners van onze schakers kunnen deelnemen in deze 
reeks, voor zover die nooit een ELO rating hebben gehad ! 
Want Nikei hanteert in dit toernooi de Olympische gedachte, deelnemen is  het allerbelangrijkste ! 

In een tweede reeks spelen onze VSF spelers (onze clubleden van reeks 1 & 2), evenals de oud-spelers 
en sympathisanten of familieleden met een zekere schaakervaring. 

Wij spelen 4 ronden en daarna 4 finale-partijen (telkens eerste tegen tweede van de groep, nl.: de 
jeugdspeler (stap 1-2 & 3) - de recreant & jeugdspelers stap 4 - het eerste familielid & de VSF reeks ! 

 Speelschema: 

Ronde 1:   09u45 - 10u05 
Ronde 2:   10u10 - 10u30 
Ronde 3:   10u35 - 10u55 
Ronde 4 :   11u00 - 11u20 
Traktaat van de club met een broodje. 
Finalepartijen :  11u40 - 12u00   
Gevolgd door de nieuwjaarsreceptie en de 
huldiging van de winnaars 
(met nogmaals enkele smakelijk broodjes) 

Er worden Rapid partijen gespeeld van 10 minuten per speler. 

Wil zeker uw deelname aan de receptie (met aantal personen) en uw deelname aan het 
familieschaaktoernooi bevestigen vóór 31 december 2022 aan Erik Vandecasteele - 
erik.vandecasteele@telenet.be  of  telefoneer 0493 184 091. 

Wij hopen, nee, wij zijn zeker dat wij U allen zullen mogen verwelkomen op zondag 8 januari 2023  
in het SIGO in Gistel, 

Het bestuur.
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