Schaken voor VSF aangesloten spelers & recreanten
van september t.e.m. juni - iedere vrijdag - aanvang 20u15
Jeugdschaak van oktober t.e.m. maart - op zondag van 10 tot 12 uur

UITSTEL VAN PARTIJEN:
Verwittig vóóraf uw tegenspeler en de tornooileider
Bart Denduyver via mail bart.denduyver@telenet.be
(ten laatste op donderdagavond) of via
GSM 0496 506 176 (ten laatste op vrijdag vóór 19 uur)
Bank: BE 71 06 89 0329 7369 op naam van Schaakkring Nikei Gistel

Aangesloten bij VSF (Vlaamse Schaak Federatie) - Clubnummer 312

Lokaal: “CC Oud Stadhuis” Hoogstraat 1 - 8470 Gistel
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Beste schaakvrienden,
Onze vorige Nikei Info verscheen precies 2 jaar geleden in april 2020!
Wij hebben sinds tweemaal geprobeerd om het
clubkampioenschap terug op te starten, maar
moesten die telkens terug stilleggen.
Ook in ons huidig seizoen hebben wij een
tweetal maanden niet kunnen spelen.
Als gevolg van deze Corona onderbreking, zagen
een aantal spelers verdere deelname aan ons
clubkampioenschap niet meer zitten. Wij hopen
hen, volgend seizoen, wanneer Corona
mogelijks zal onder controle zijn, terug in onze
rangen te mogen verwelkomen.
Ondertussen zijn een aantal nieuwe spelers aangesloten. We verwelkomen in
reeks 1: Arno Vandenabeele, Gregorius Robbe en Jonas Van Dael. In de
tweede reeks verwelkomen wij Pieter Henderyckx. Ook enkele jeugdspelers
hebben de overstap gemaakt naar de reeks recreanten: Vanhercke Andrew,
Vanliefde Senne, De Beir Sien & Willem en Wout Tratsaert. Ook Kenny
Dorchain sloot aan bij de recreanten.
Allen hartelijk welkom in de Nikei schaakfamilie.
Papieren versie: reeds meer dan 50 jaar bezorgen wij onze leden, enige
malen per seizoen, een papieren versie van ons clubblad.
Nu denk ik dat we de leden de keuze moeten laten om ofwel een pdf versie of
een papieren versie te onvangen !
Wie in het vervolg alleen een digitale versie wil ontvangen, laat het mij weten
via een mailtje: steelandt.andre@skynet.be met uw naam en mailadres.
Ook sympathisanten, die zulks wensen, kunnen een digitale versie ontvangen.
Verder veel schaakplezier en tot een volgende Nikei Info,
André Steelandt
voorzitter

Familietoernooi.
Onze jeugdspelers hebben in de Corona tijd geen jeugdtoernooien kunnen spelen. Ze hebben
dus spijtig genoeg nog geen toernooiervaring opgedaan !
Vandaar het initiatief om het familietoernooi, dit seizoen, los van de nieuwjaarsreceptie in te
richten op zondag 29 mei as in het SIGO - Gistel.
We houden eraan om vooral onze jonge spelers een eerste kennismaking te geven met een echt
toernooi en dit in de gezellige Nikei traditie.
We mikken, zoals de vorige edities, op een categorie jeugd + recreanten en een categori
VSF spelers (onze clubleden van reeks 1 & 2) evenals spelers die vroeger lid waren van de club
en sympathisanten met een zekere schaakervaring
Voor de reeks jeugd + recreanten zijn ook de familieleden van onze spelers welkom. Aarzel dus
niet om je ouders - grootouders - broers & zussen - nonkel en tante, mee te brengen
Wat Nikei hanteert in dit toernooi de Olympische gedachte, deelnemen is het belangrijkste
De deelname aan het toernooi is gratis. Er zullen gratis broodjes aangeboden worden en aan
democratische prijzen drankjes aangeboden worden
Later volgt een uitnodiging met de nodige uitleg
Noteer in elk geval zondag 29 mei as reeds in uw agenda !

Clubfeest met BBQ
Om het seizoen in schoonheid te beëindigen, zullen we, zoals in het verleden, een
clubfeest met een BBQ organiseren. Op dit clubfeest zal ook de prijsuitreiking en de
viering van onze kampioenen plaats vinden
Noteer alvast in uw agenda: zondag 3 juli 2022. Wederom op onze vaste stek in het
SIGO - Gistel.

West-Vlaamse interclubs
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De 5de ronde van het West-Vlaamse interclub worden gespeeld op vrijdag 22 april as
Hieronder de stand na 4 ronden

Stand clubkampioenschap
Stand van het clubkampioenschap - begin april 2022.
Van de heenronde zijn nog verschillende inhaalpartijen open, zodat er een vertekend beeld is,
Ook door het afhaken van enkele leden.

Rosseel

Kampioenen seizoen 2019-2020
Door de eerste golf van het covid-virus (maart 2020) viel de terugronde in het
water en werd noodgedwongen geannuleerd. Daarom werd alleen op basis van de
heenronde, de kampioen per reeks en bij hen thuis, gehuldigd.

Clubkampioen – reeks 1
Youri Legein

Kampioen Recreatieve reeks
Jean-Claude Jablonski

Kampioen Reeks 2
Kristof De Beir

Winnaar digi Zwitsers
VSF-reeks
Rudy Verhelst

Kampioen Reeks 3
Roland Pascal

Winnaar digi Zwitsers
Recreatieve reeks
Marc Caenepeel

Terugkom toernooi
Op zaterdag 21 augustus 2021 organiseerden wij, na een lange inactiviteit wegens de zoveelste
Corona piek, een terugkom schaaktoernooi. Hieronder enkele sfeerbeelden
Helaas hebben wij het clubkampioenschap, in september 21 gestart, reeds na een zestal
speelavonden terug moeten stilleggen, wegens dat smerig Corona beestje
Een woordje van dank aan ons bestuurslid Tony Mouton, voor het beschikbaar stellen van de tenten

Schaakkring Nikei Gistel herneemt zijn activiteiten in september !

zaterdag 21 augustus vanaf 14 uur,
houden wij een info
een gratis

namiddag en

”terugkom schaaktoernooitje”

in een tent op de markt

in Gistel.

Er is een mogelijkheid om een vrije partij te schaken en we
organiseren ook een kleine competitie over minstens 5 ronden.
Nikei Gistel biedt de schaakliefhebbers:
- schaakcompetitie voor recreanten en gevorderde schakers
- jeugdschaaklessen vanaf begin oktober
- schaaklessen voor volwassenen
Wij hopen U te ontmoeten op de markt voor een gesprek, een
vriendschappelijk partijtje schaak of voor uw deelname aan ons
”terugkom schaaktoernooitje”.
Tot zaterdag
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De coronaregels van de horeca zullen van toepassing zijn, wie aan tafel zit moet geen
mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht, als men zich tussen de tafels begeeft !
(bvb naar toilet gaan, een partij volgen, enz..)

