Lokaal : « CC Oud Stadhuis » Hoogstraat 1 - 8470 GISTEL.
Er wordt niet geschaakt in het groot verlof.
JEUGDSCHAAK : op zondag van 10 uur tot 12 uur.
CLUB KAMPIOENSCHAP : iedere vrijdag - aanvang 20.15 uur.

BIJ UITSTEL VAN PARTIJEN :
VERWITTIG vóóraf uw medespeler, spreek een nieuwe
datum af en telefoneer naar de tornooileider :
Bart Denduyver - GSM 0496 - 50 61 76
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Beste schaakvrienden,

De terugronde is zo goed als afgelopen, maar om de spanning erin te houden
zullen wij uitgebreid verslag doen van de terugronde in ons volgend nummer die zal
verschijnen tijdens het Zwitsers tornooi.
Daar er 3 nieuwe spelers te kennen gaven te willen meespelen in het clubkampioenschap is de terugronde lichtjes aangepast. In plaats van de voorziene 2 reeksen werd
de reeksindeling gemaakt in 3 reeksen. De terugronde zal dus gaan over 5 partijen –
Opgelet de punten van de heenronde en de terugronde worden samengevoegd voor het
eindklassement. !!!
We verwelkomen inderdaad : Mathias Kamps (die een 10-tal jaar geleden nog meegedaan heeft met ons Zwitsers tornooi). Mathias heeft, zoals inmiddels is gebleken, de
nodige schaakervaring zodat hij werd ingedeeld in de tweede reeks. Bart Van Bouwel
en Eamon Mackin (die de cursus voor volwassenen begin dit jaar volgden) starten in
de 3de reeks. Zij kunnen er de broodnodige ervaring opdoen in het schaken.
In de terugronde in de 1ste reeks is de spanning moordend. De laatste partijen zullen er beslissend zijn.
In 2de reeks verpulverd Mathias de tegenstand – Jan’s schaakmoto sputtert een
beetje.
In de 3de reeks doen de nieuwkomers zeer goed mee, met reeds winst vs Wilfried en
remise vs Yves. De ervaring missen ze nog een beetje, maar die kun je alleen opdoen
door regelmatig te spelen ...
Op 9 mei begint ons jaarlijks ZWITSERS TORNOOI over 7 vrijdagen. Wij
roepen iedere schaakliefhebber op om deel te nemen aan dit schitterend tornooi. Ook
de mindere schaakgoden zijn van harte welkom, gezien er een afzonderlijk klassement
wordt gemaakt voor de niet aangeslotenen !
Wij wensen alle schakers nog veel schaakplezier en tot een volgende Nikei
Info ...
André.

Clubkampioenschap Nikei
seizoen 2008-2009

(HEENRONDE)

EINDRANGSCHIKKING HEENRONDE
pl. speler

gesp.

gew.

rem.

verl.

ff.

totaal ptn

1. VYVEY Peter

15

13

2

0

0

14,0 ptn

2. VANDENBROUCKE Tim

15

13

1

1

0

13,5 ptn

3. MYLLE Frederik

15

11

3

0

1

12,5 ptn

4. VERBEKE Daniel

15

10

1

4

0

10,5 ptn

5. DENDUYVER Bart

15

7

6

2

0

10,0 ptn

6. CREVITS Ruben

15

6

3

6

0

7,5 ptn

7. DE SOETE Jan

15

7

1

7

0

7,5 ptn

8. VANDECASTEELE Erik

15

6

2

7

0

7,0 ptn

9. PASCAL Roland

15

6

2

7

0

7,0 ptn

10. DEWANCKELE Michel

15

5

3

7

0

6,5 ptn

11. DENDUYVER Marcel

15

6

1

8

0

6,5 ptn

12. KAMPS Matthias

0

0

0

0

0

0,0 ptn

13. MAERTENS Yves (R)

15

5

1

9

0

5,5 ptn

14. STEELANDT André

15

3

4

8

0

5,0 ptn

15. GRYSON Wilfried

15

4

2

9

0

5,0 ptn

16. GIELEN Hector (R)

15

1

2

12

0

2,0 ptn

17. VAN BOUWEL Bart

0

0

0

0

0

0,0 ptn

18. MACIN Eamon

0

0

0

0

0

0,0 ptn

S.B.

Peter was de sterkste in de onderlinge partijen en is onze herfstkampioen. Proficiat Peter!
Hij voelt echter de hete adem van Tim en Frederik in zijn nek. Frederik verspeelde een kostbaar punt met het forfait
tegen Yves Maertens (?). Uw tegenstander en de tornooileider verwittigen is en blijft een noodzaak en kleine moeite.
Daniel en Bart volgen achter de leiders. Voor de 6de en 7de plaats was er net als vorig seizoen strijd tussen Ruben en
Jan. Opnieuw was het Jan die aan het kortste schaakeindje trok.
In de tweede reeks is iedereen aan elkaar gewaagd. Het verschil tussen de eerste (Jan) en de laatste (Marcel) bedraagt
slechts één puntje. Spanning troef dus.
Ook in de onderste regionen van het klassement zijn er drie spelers op slechts een half puntje van elkaar. Enkel Hector
moet zich dringend herpakken.

BEKERTORNOOI
ereprijs Louis Vandecasteele

Ons wisselbekertornooi wordt gespeeld met een tijdshandicap volgens de rapid reglementering. Het tornooi
is gratis en bestemd voor leden en oud-leden. Bij remise
of pat wint de laagst gerangschikte speler (met de meeste tijd). De verliezers spelen verder in een soort Zwitsers
systeem. Er waren dit jaar iets minder deelnemers dan
vorig jaar, maar de extreme koude zal daar wel niet
vreemd aan geweest zijn.
Voorronde:
Ondanks het grote tijdverschil walst Frederik over
nieuwkomer Eamon. Een zeer spannend partij was er tss
Erik en Roland. Michel verliest verrassend van Yves. Joe
Cordy speelt remise vs Marcel - dus Joe gaat verder naar
de volgende ronde. Er was ook de partij “Ruben tegen
Daniël” waarin een remise eindspel werd gespeeld met
elk koning, paard en pion. Door een onoplettendheid
van Ruben verspeelde die Paard en pion en de winst was
voor Daniel, met een boze Ruben tot gevolg.
1/4 - Finales:
Er was waarschijnlijk nog de naschok bij Ruben van de
eerste ronde, want hij verliest van Eamon.
1/2 - Finales:
Marcel is nog niet in schaakvorm - de naweeën
van de nieuwjaarsperiode ?
Finales :
Het zijn onze twee jeugdspelers Frederik en Tim
die de finale spelen. Het werd een razend spannende partij gewonnen door Frederik. Hij wint
aldus voor de 3de maal het bekertornooi en hij
mag deze nu definitief behouden. Proficiat
Frederik !
Eindrangschikking :
1) Frederik Mylle : Winnaar bekertornooi 2009
2) Tim Vandenbroucke

3) Bart Denduyver
4) Joe Cordy
5) Jan De Soete
6) Emon Macin & Roland Pascal
8) Erik Vandecasteele
9) Hector Gielen
10) Ruben Crevits
11) Daniël Verbeke & Yves Maertens
13) Michel Dewanckele & Marcel Denduyver.
Bekertornooi - Erelijst :
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

: Frederik Mylle (3de winst)
: Rudy Verhelst
: Tim Vandenbroucke
: Peter Vyvey
: Frederik Mylle (2de winst)
: Michel Dehanne
: Frederik Mylle (1ste winst)
: Roland Pascal
: Bart Blondeel

Provinciale Liga kampioenschappen
De Ligakampioenschappen vonden dit jaar plaats in Kortrijk. Er waren 49 deelnemers verdeeld over 4 reeksen volgens hun elo-sterkte. Bart Denduyver was tornooileider en André Steelandt was wedstrijdleider(arbiter).
Er namen 3 spelers van Nikei Gistel deel.
Bart Denduyver in de C-reeks (1600 – 1800 elo). Hij behaalde een 4de plaats op 13 deelnemers. Het was zeer spannend in deze reeks met 6 spelers die eindigen op een gedeelde plaats.
Jan De Soete & Wilfried Gryson namen deel in de D-Reeks (-1600 elo). Jan De Soete behaalde een 7de plaats met
4,5/7. Hij heeft jammer genoeg wegens een acute niercrisis forfait moeten geven voor de laatste ronde zodat hij zijn
kans op een podiumplaats in rook zag opgaan. Wilfried werd 12de met 4/7 op 27 deelnemers.
Niet vergeten : Volgend schaakseizoen organiseert Nikei Gistel de West-Vlaamse Provinciale Kampioenschappen in
Gistel. Noteer alvast deze data : de zondagen 04/10, 25/10, 15/11, 06/12/2009 & 17/01, 21/02, 14/03/2010. Het
bestuur rekent alvast op een massale deelname van de Gistelse spelers !

Kalender
- Zaterdag 25 April :
- Vrijdag 01 Mei :
- Vrijdag 08 Mei
- Zaterdag 23 Mei :

- Vrijdag 19 Juni :
- Vrijdag 26 juni :

4de ronde en prijsuitreiking Westhoekcriterium - Poperinge
Géén Schaak – lokaal gesloten
Start Open Zwitsers Tornooi - 7 ronden - zie hieronder
Provinciaal Liga Ploegenkampioenschap in Bredene
> Wij zoeken nog kandidaten voor deelname namens Nikei Gistel. Een ploeg bevat
4 spelers. Ons doel is om minstens 1, maar indien mogelijk aan 2 ploegen te geraken.
7de en laatste ronde Zwitsers Tornooi
Gratis Receptie met prijsuitreiking – Afsluiting schaakseizoen

Nikei nodigt iedere schaakliefhebber uit
op haar veertiende open

ZWITSERS TORNOOI
van

8 mei t.e.m. 19 juni ’09

Iedere vrijdagavond - aanvang 20u30 stipt
Tempo : 2 uur K.O.
Er wordt gespeeld in één groep
Afzonderlijk klassement voor niet aangesloten spelers.

7 ronden Zwitsers systeem - Inschrijving : 10 €
(In de inschrijvingsprijs zijn 4 consumptiebonnetjes inbegrepen)
Prijsuitreiking met receptie vrijdagavond 26 juni om 20 uur
Iedereen krijgt een geld- of naturaprijs
Inlichtingen en inschrijvingen bij de tornooileider :
Bart Denduyver • Gistel • 0496-50 61 76 • e-mail: bart.denduyver@pandora.be

Jeugdschaak seizoen 2008 - 2009
Stap 4

De leerlingen van onze jeugdschaak waren verdeeld over
de 4 stappen. Zij leerden de knepen van het vak van Bart
Denduyver (Stap 1); André Steelandt (Stap 2); Daniel
Verbeke (Stap 3) & Tim Vandenbroucke (Stap 4). Ook niet
te vergeten is Erik Vandecasteele die steeds stand-by was
om in te springen wanneer een lesgever afwezig was.
Onze jeugdschakers waren :
Stap 1 : (lesgever Bart Denduyver): Theo Brackx, Florian
Saessens, Simon Logghe, Arne Vandenberghe, Arthur
Vandenbussche en Leon Heylen.
Stap 2 : (lesgever André Steelandt) Tibo Mortier, Lars Van
denBerghe, Jasper Le Comte, Gertjan Gheysen,
Jonas Vandenberghe, Jason Mouttou en Flor Velle.
Stap 3 : (lesgever Daniel Verbeke) Freya en Zara Vynck,
Wannes Manhaeve en Ruben Le Comte,
Stap 4 : (lesgever Tim Vandenbroucke) Ruben Crevits.

Stap 1

Stap
2

De leerlingen van stap 2
speelden een onderling tornooitje, met de volgende einduitslag :
1. Tibo Mortier
2. Gertjan Ghysen
3. Lars Van den Berghe
4. Jonas Vandenberge
5. Flor Velle
6. Jasper Lecomte
7. Jason Mouttau

10/12
9,5/12
8,5/12
5,5/12
4,0/12
2,5/12
2,0/12

(Bijna) al onze jeugdschakertjes
samen met de begeleiders

Helaas hebben wij
de groepsfoto van stap 3
niet ontvangen

Dat ook de schaakexamens niet van
de poes zijn bewijst de ernstige
gezichten - onderstaand foto’s van de
examens van stap 2 en stap 3
op zondag 29 maart ll.

JEUGDSCHAAKTORNOOIEN:
Schaken is ook een kwestie van ervaring en (veel) spelen. Aan de theorie alleen heb je niets - vandaar dat wij de
jeugdspelers aanraden om (enkele) tornooien te spelen om praktijkervaring op te doen.
Op Zaterdag 22 November 2008 en op zaterdag 31 Januari 2009 werd met onze jeugd de verplaatsing gemaakt
naar Poperinge. Dit onder leiding van André & Bart. Voor de eerste stappers werd dit direct een onvergetelijke ervaring in hun eerste “Groot” tornooi. Er worden in Poperinge 7 ronden van elk 15 minuten gespeeld. Alle spelers
behaalden 1 of meerdere punten, wat voor een eerste tornooi en met tegenstanders uit stap 2 en 3 zeer goed is. Na
het spel volgde de beloning en kreeg iedereen een natura-prijs als aandenken. Aan dit tornooi namen in totaal 70
jeugdspelers deel verdeeld over meerdere reeksen volgens hun leeftijd.
22 november 2008:
Uitslag E-reeks ( 14 deelnemers) : 6de Plaats : Theo Brackx - 13de : Tjebbe Heyman
Uitslag D-reeks (22 deelnemers) : 11de plaats : Lars Van den Berghe - 19de Simon Logghe - 20ste Leon Heylen 21ste Nicolas Huyghebaert
Uitslag C-reeks (15 deelnemers) : 7de plaats : Jason Mouttau - 8ste : Flor Velle - 13de : Frederik Huyghebaert
31 januari 2009:
Uitslag E-reeks (14 deelnemers) : 9de plaats : Theo Brackx 3/7 – 13de : Tjebbe Heyman – 14de Lore Dildick
Uitslag D-reeks (14 deelnemers) : 10de plaats : Simon Logghe 2,5/7
Uitslag C-reeks (18 deelnemers) : Een mooie 3de plaats voor Wannes Manhave 5/7 – 13de : Ruben Le Comte –
15de : Jason Mouttau
> Met dank aan André en Bart en de ouders voor de begeleiding, vervoer, morele en logistieke steun voor onze spelertje
Onze jongste jeugdspeler Theo Brackx was ook present in het kerstjeugdtornooi van Brugge. Hij behaalde een 26ste
plaats op 39 deelnemers in de reeks -8 jaar en een score van 4 op 9.

