
Beste schaakvrienden,

Het is een tijdje geleden dat ons clubblaadje verscheen. Daardoor hebben wij
heel wat nieuws.

Op 2 juli ll vierden wij onze kampioenen. nl. reeks I: Michel Dehanne,
reeks II: Daniel Verbeke en bij de recreatieve schakers : Tim Vandenbroucke.
Nogmaals een dikke proficiat voor deze spelers.

Onze Web site begint ook op volle toeren te draaien, met wekelijks tussen de 50
en 80 bezoekers. Voor hen die het echt nog niet weten : www.schaakgistel.be
Dit is ook een prachtige promotie voor onze club. Proficiat Bart met dit initiatief.
Als je nu vrienden of kennissen tegen het lijf loopt die mogelijks belangstelling
hebben voor het schaken - verwijs naar onze Web-site - daar vinden ze alle
informatie.

Ook onze jeugdschaak is weer van start gegaan. Bart Denduyver heeft in zijn eer-
ste jaar 6 schakertjes - André Steelandt in stap 2 heeft er 5 - Daniel Verbeke in stap
drie en Pieter Henderyckx in stap 4 hebben er elk 2. Bij deze dankt het bestuur
de vrijwilligers ( ook Erik voor zijn invalbeurten ) voor hun inzet voor de jeugd en
voor onze (schaak)toekomst.

Verder nog veel schaakplezier en tot een volgende Nikei Info ...
André.
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Explicatie 1 - nieuw puntensysteem

Ons eerste klassement van het nieuwe seizoen
is uiteraard zéééér voorlopig. Veel hangt af van
het aantal partijen die reeds gespeeld werden
en tegen welke tegenstanders. Vandaar dat wij
voorlopig géén conclusies trekken uit de
huidige stand.
Wel is het zo dat onze eerste reeks aanzienlijk
versterkt is ten opzichte van de voorgaande

jaren, dit door de opmars van Frederik Mylle -
de terugkeer van Ronny Degrande en de aan-
sluiting van Joe Cordy.
Het enige opvallend feit is dat alleen Michel
Dehanne nog géén puntenverlies leed, wat
hem meteen (weer) tot favoriet maakt voor de
titel van clubkampioen.

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. heenronde terugronde totaal ptn.

1. DEHANNE Michel 5 5 0 0 0 20 ptn 20 ptn

2. CORDY Joe 6 3 2 1 0 17 ptn 17 ptn

VERBEKE Daniel 6 3 2 1 0 17 ptn 17 ptn

4. MYLLE Frederik 5 3 2 0 0 16 ptn 16 ptn

5. DEGRANDE Ronny 4 3 1 0 0 14 ptn 14 ptn

6. VYVEY Peter 5 2 1 2 0 12 ptn 12 ptn

7. DEWANCKELE Michel 6 0 3 3 0 9 ptn 9 ptn

8. DENDUYVER Marcel 4 1 1 2 0 8 ptn 8 ptn

9. PASSCHYN Roger 6 0 1 5 0 7 ptn 7 ptn

10. DENDUYVER Bart 4 0 2 2 0 6 ptn 6 ptn

11. HENDERYCKX Pieter 4 0 1 4 0 6 ptn 6 ptn

RANGSCHIKKING  VSF-SPELERS
Heenronde Reeks I  -  seizoen 2004-2005

Op vraag van Michel Dehanne op de algemene vergadering, om meer gewicht te geven aan een
overwinning t.o.v. een remise, volgde een uitgebreide discutie. Na rijp beraad was men voor een
nieuw puntensysteem 4 voor winst, 2 voor remise, 1 voor verlies en 0 voor forfait. Dit voorstel
werd aanvaard door het bestuur voor de proefperiode van één seizoen - daarna gaan wij evalueren
en een difinitief systeem kiezen.

Let wel, officieel - voor het doorgeven van de uitslagen naar de VSF - blijft de puntendeling
1 voor winst - 1/2 voor remise en 0 bij verlies.

Even een woordje uitleg over het onstaan van het oude systeem. Het bestuur had vastgesteld dat
er spelers waren die forfait gaven als ze tegen een beter speler moesten spelen en in hun ogen geen
kans hadden op winst. Vandaar dat wij één punt toekenden voor wie speelde + een verdubbeling
van de officiele puntentelling.
Bij winst had men dus 2 x 1 pt + 1 pt om te spelen = 3 ptn
Bij remise : 2 x 1/2 pt + 1 pt om te spelen = 2 ptn
Bij verlies : 2 x 0 pt + 1 pt om te spelen = 1 pt
Bij forfait : 2 x 0 pt + 0 pt = 0 pt
Dit leek ons een fair systeem die wij vele jaren hebben gehandteerd. Op het einde van het seizoen
gaan wij de drie sytemen eens naast elkaar leggen en een beslissing nemen tussen ofwel :
3 - 2 - 1 - 0  of  4 - 2 - 1 - 0  of  het officieel systeem 1 - 1/2 - 0.



Explicatie 2 - Finanties

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. heenronde terugronde totaal ptn.

1. BRUNO Fulvio 5 5 0 0 0 20 ptn 20 ptn

2. PASCAL Roland 6 4 0 2 0 18 ptn 18 ptn

3. VANDENBROUCKE Tim 4 4 0 0 0 16 ptn 16 ptn

4. GRYSON Wilfried 6 3 0 3 0 15 ptn 15 ptn

5. VERMEULEN Regina 5 2 1 2 0 12 ptn 12 ptn

6. STEELANDT André 4 2 0 2 0 10 ptn 10 ptn

7. GIELEN Hector (Re) 4 1 0 3 0 7 ptn 7 ptn

8. MAERTENS Yves (Re) 4 0 3 1 0 7 ptn 7 ptn

9. SPEGELAERE Agnes (Re) 4 0 1 3 0 5 ptn 5 ptn

CAFMEYER Alexander (Re) 4 0 1 3 0 5 ptn 5 ptn

11. VANDECASTEELE Erik 2 0 0 2 0 2 ptn 2 ptn

RANGSCHIKKING  RECREATIEVE & VSF-SPELERS
Heenronde Reeks II  -  seizoen 2004-2005

Onze tweede reeks vormt een zeer evenwich-
tige reeks met 6 spelers die strijden voor de titel
van kampioen in reeks II en als beloning
mogen de eerste twee volgend seizoen naar
reeks één (uiteraard voor zover dit spelsysteem
behouden blijft!). Bruno Fulvio werpt zich als
nieuwkomer al direct op tot titelkandidaat.
Samen met Tim Vandenbroucke. Beiden heb-

ben nog géén puntenverlies geleden.
Onze recreatieve spelers in reeks II, zijn hier-
boven aangeduid met (Re). Door de overstap
van Tim Vandenbroucke van de recreatieven
naar de VSF spelers zal de titel naar alle waar-
schijnlijkheid hier beslecht worden tussen
Hector en Yves.

Vorig seizoen hebben wij voor het eerst sinds lang het seizoen afgesloten met een negatief saldo.
Gelukkig hebben wij nog de bonussen van de voorgaande jaren, zodat onze club financieel gezond
blijft. 

Dit jaar steeg de aankoopprijs van de drank aanzienlijk. Wij kopen geregeld nieuw materiaal -
De VSF-bijdragen stijgen bijna jaarlijks - er is ook nog de huur van het lokaal - de lesboeken voor
de jeugdleiding - de prijsuitreiking - jaarlijkse recepties - de kopies van ons clubblad - enz ... 

Wij gaan daarom waar het kan bezuinigen - o.a. de uitgebreide nieuwjaarreceptie gaan wij ver-
vangen door een korte receptie alleen voor de leden ( sorry dames ... ) , waarna ons bekertornooi
zal plaatsvinden.

DAAROM OOK NOGMAALS DEZE OPROEP: Onze club kan enkel financieel gezond blijven
dankzij uw steun: nl. onze bar. Wij vragen daarom dat beide spelers minstens één drankje nemen
en ééntje aanbieden aan hun tegenspeler (per avond). Zo kunnen we met zijn allen vermijden dat
de lidgelden moeten opslaan of dat er speelgeld per avond moet gevraagd worden, zoals in
sommige andere clubs.  

Wijziging Bonnetjes systeem voor drank : naast de gele bons ( = 1 gewone consumptie ) werken
we dit jaar ook met rode bons ( = 1/2 gewone consumptie ).  Zie ook onze prijslijst.

De prijs: 4 gele of 8 rode bons voor 5 euro
9 gele of 18 rode bons voor 10 euro. 

 



9de Zwitsers Tornooi - 2004 - ereprijs : Joris Logier

Snelschaakkampioenschap

Het verslag van de eerste 5 ronden van de 9de editie van ons Zwitsers tornooi is reeds
verschenen in ons vorig clubblaadje. hieronder de laatste twee ronden en de einduitslag.
De eindwinst ging naar onze jonge belofte Frederik Mylle

Ronde 6 :  16 juni 2004 

Mylle Frederik - Verbeke Daniël 1-0
Henderyckx Pieter - Cordy  Joe 1- 0 !
Steelandt Andre - Pascal Roland 0-1
Denduyver Bart - Gielen Hector 1-0
Degrande Ronny - Vandenbroucke Tim 1-0
Pille Gilbert - Dewanckele Michel 0-1
Spegelaere Agnes - Gryson Wilfried 0-1
Vandecasteele Erik - Vermeulen Regina   0-1ff

Daniël - Frederik en Joe stonden na 5 ronden
gelijk met 4 ptn. Joe en Frederik hadden in de
vorige ronde reeds gelijk gespeeld, zodat
Daniël, na een ietwat povere start, alsnog de
leiding kon grijpen. Daniël liep eerst even rond
de blok in de nacht van Vlaanderen ( een mara-
tonnetje - kwestie van de spieren los te gooien)
, maar net die krachten kwam hij tekort om ons
jeugdig geweld - Frederik - te stoppen. Pieter
werd weggedrukt in het begin van zijn partij,
maar hij wist zich stilaan uit die wurggreep van
Joe te wringen en alsnog de winst naar zich toe
te halen.
André versus Roland was een pionneneindspel
met paard versus loper. André weigert een aan-
geboden remise maar verliest alsnog.
Ronny met loper en paard wint van Tim met
zijn toren.    
Frederik  en Pieter wonnen hun partij en zullen
onder elkaar kunnen strijden voor de eindover-
winning.
Joe Cordy ziet de eindoverwinning wegglippen
en kan nog enkel hopen op een podium plaats,
net zoals Daniël Verbeke. 

Ronde 7 : 23 juni 2004

Mylle Fredrik - Henderyckx Pieter 1/2 -1/2
Cordy Joe - Pascal Roland 1-0
Steelandt Andre - Denduyver Bart 1/2 - 1/2
Dewanckele Michel - Degrande Ronny 1-0
Gielen Hector - Vermeulen Regina 1/2 - 1/2
Gryson Wilfried - Pille Gilbert 0-1
Spegelaere Agnes - Vandenbroucke Tim 0-1
Vandecasteele Erik : bye
Frederik stond een half punt in het klassement
en had dus genoeg aan een remise. Pieter was
blij met de aangeboden remise,  want hij stond
in een minder gunstige positie. Joe Cordy wint
zijn laatste partij versus Roland en staat daar-
mee op het podium.

Eindstand
9de editie Zwitsers Tornooi

ereprijs ”Joris Logier”

Eindwinnaar Mylle Frederik 5,5/7
2. Pieter Henderyckx

& Joe Cordy 5/7
4. Denduyver Bart 4,5/7
5. Daniël Verbeke

Pascal Roland,
Dewanckele Michel 4/7

8. Steelandt André 3,5/7
9. Degrande Ronny,

Gielen Hector, 
Vandenbroucke Tim
& Pille Gilbert 3/7

13. Vermeulen Regina 2,5/7
14. Gryson Wilfried 2/7
15. Spegelaere Agnes & 

Vandecasteele Erik 1,5/7

Op vrijdag 03 september ll namen 8 dapperen deel aan het snelschaakkampioenschap.  Eind-
winnaar (en titelverdediger) werd Michel Dehanne voor het jeugdig talent Tim Vandenbroucke .
Ronny Degrande vervolledigde het podium. (Een sterke prestatie van Ronny na enkele jaren
schaakinactiviteit - dat beloof voor het clubkampioenschap.) Meervoudig snelschaakkampioen Bart
Denduyver viel net buiten het podium en ook Frederik Mylle had zijn avondje niet. 

 



7 januari 2005 Korte nieuwjaarsreceptie gevolgd door bekertornooi ereprijs ”Louis 
Vandecasteele”

13 mei 2005 Aanvang 10de Zwitsers Tornooi ereprijs ”Joris Logier” 
7 weken  t.e.m. 24 juni 2005.

3 oktober 2004 De nieuwe cursus jeugdschaak gaat van start iedere zondagvoormiddag 
van 10.00u tot 12.00u. 
De jeugdopleiding loopt tot einde maart 2005. 

Kalender

Simultaan

Nieuwe Elo

Provinciale Ligakampioenschappen 2004 - 2005

Naar jaarlijkse gewoonte greep er een simultaan plaats na de algemene vergadering op vrij-
dag 27 augustus ll.. Clubkampioen ‘03 - ‘04 : Michel Dehanne nam het op tegen 9 spelers.
In tegenstelling met vorig jaar (9-0 winst) was de einduitslag dit jaar iets matiger, nl. 6-3. 
3 spelers wonnen hun partij: Joe Cordy, Frederik Mylle & Ronny Degrande. De rest spitte Dolf
onder.

speler elo oud part oud elo Nieuw part nieuw

DEHANNE MICHEL 2012 735 2007 780      
MYLLE FREDERIK 0 0 1739 24
DEGRANDE RONNY 1728 145
VYVEY PETER 1665 69 1688 88
DEWANCKELE MICHEL 1578 277 1680 301 
PASSCHYN ROGER 1671 227 1662 245
HENDERYCKX PIETER 1622 334 1655 349
DENDUYVER BART 1680 626 1649 662
DENDUYVER MARCEL 1633 461 1633 480
VERBEKE DANIEL 1591 265 1614 283 
STEELANDT ANDRE 1517 353 1480 378 
PASCAL ROLAND 1454 251 1474 269
VANDECASTEELE ERIK 1476 115 1443 132
GRYSON WILFRIED 1398 441 1426 485

SPEGELAERE AGNES 1292 633
VERMEULEN REGINA 1168 419
CORDY JOE 1799 636

Dit seizoen grijpen de Liga kampioenschappen plaats in het College te Veurne ( lokaal schaak-
club: Het Witte Paard - Veurne).In tegenstelling tot vorig jaar, zijn wij dit seizoen goed verte-
genwoordigd : 
Michel Dehanne speelt in de A-reeks.
Marcel en Bart Denduyver, Michel Dewanckele & Frederik Mylle in de C-reeks.
Bruno Fulvio - André Steelandt en Wilfried Gryson in de D-reeks.

 


