
Beste schaakvrienden,

Hierbij onze eerste editie van Nikei Info in dit nieuw seizoen. Wij verschijnen
niet meer zo veel als voorheen gezien alle informatie en standen van club- en
andere kampioenschappen steeds kunnen geraadpleegd worden op onze web-site
www.schaakgistel.be . Bij deze danken wij Bart
voor het vele werk die hij hieraan besteed. Voor
de niet-computer freaks blijven wij verschijnen
met alle uitslagen en verslagen.

Bij het begin van dit seizoen moesten
wij (tijdelijk) afscheid nemen van Ruben
Crevits (studies), Matthias Kamps (werk-
omstandigheden), Bart Van Bauwel en Hector
Gielen. Hector was jarenlang een vaste waar-
de in ons clubkampioenschap. Hij had het
naar eigen zeggen steeds moeilijker om zich
‘s avonds zo lang te concentreren en dan nog
naar Zandvoorde te moeten rijden. Op de
receptie werd Hector met een flesje bedacht
als dank voor zijn jarenlang lidmaatschap bij
onze club. Wij hopen hem nog weer te zien
bij een of ander tornooi.

Als nieuw deelnemer aan ons clubkampioenschap verwelkomen wij John
Verhulst “Ere - voorzitter van de West-Vlaamse Schaakliga”.

Intussen is ook onze jeugdschaak weer van start gegaan. Er zijn 19 jongeren
ingeschreven, verdeeld over de 4 stappen. Ook onze jeugdleiders zijn momenteel op
cursus, zodat ze een officiële erkenning kunnen krijgen van de VSF als lesgevers.

Wij wensen al onze schakers nog veel schaakplezier en alvast prettige
eindejaarsfeesten en tot een volgende Nikei Info ...

André.
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pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten S.B.

1. MYLLE Frederik 11 9 2 0 0 10,0 ptn

2. VANDENBROUCKE Tim 10 7 3 0 0 8,5 ptn

3. VYVEY Peter 8 5 3 0 0 6,5 ptn 28,50 ptn

4. DE SOETE Jan 10 6 1 3 0 6,5 ptn 22,50 ptn

5. STEELANDT André 9 5 3 1 0 6,5 ptn 21,00 ptn

6. PASCAL Roland 11 5 2 4 0 6,0 ptn

7. VANDECASTEELE Erik 7 5 1 1 0 5,5 ptn

8. DENDUYVER Marcel 9 3 3 3 0 4,5 ptn 13,50 ptn

9. DENDUYVER Bart 8 3 3 2 0 4,5 ptn 11,25 ptn

10. DEWANCKELE Michel 8 3 2 3 0 4,0 ptn 11,00 ptn

11. VERBEKE Daniel 9 4 0 5 0 4,0 ptn 5,75 ptn

12. VERHULST John 8 2 2 4 0 3,0 ptn 9,50 ptn

13. GRYSON Wilfried 10 0 3 6 1 1,5 ptn

14. MAERTENS Yves (R) 9 1 0 8 0 1,0 ptn 6,50 ptn

15. MACIN Eamon (R) 10 0 2 8 0 1,0 ptn 4,25 ptn

RANGSCHIKKING 

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
HeenrHeenronde   -   seizoen 2009-2010onde   -   seizoen 2009-2010

Het blijft een spannende strijd aan de top tussen onze 3 jongere spelers: Frederik – Tim en Peter.  
Frederik leidt momenteel daar hij slechts 2 remises moest toestaan, terwijl Tim en Peter reeds met elk 3 remises
geboekt staan.

Jan De Soete speelt een opvallend goed seizoen en nestelt zich direct na de leiders !
Zowel Bart Denduyver als Marcel verloren een kostbaar half punt aan hun zwart schaakbeest van Snaaskerke !
Er kunnen voor de rest nog géén conclusies getrokken worden, gezien sommigen nog al de toppers moeten verwer-
ken terwijl anderen deze reeds achter de rug hebben.

Heet van de naald - Ronde 5 - een vooruit geschoven partij tussen A.S. en T.V.!  Wat een eindspel ! A.S. speelde een
zeer verrassende loperzet, waardoor het zweet bij T.V. uitbrak ! Verloor hij nu zijn toren met een aftrekschaak ?? Na
een half uur denken dacht T.V. eraan alsnog een remise aan te bieden, maar plots gaf AS op ?  (In stap één leert men
immers dat alleen een paard een sprong kan maken en niet de loper, maar als het vlug gaat, ziet zelfs een club-
kampioen dat niet ...)



14de edit ie ZWITSERS TORNOOI

Ronde 6 - vrijdag 13 juni 2009

Deceuninck Andre 0-1 Kamps Matthias      
Denduyver Marcel      ½-½ Denduyver Bart       
Demeuter Robert 0-1 Pascal Roland       
Dewanckele Michel 0-1 Crevits Ruben      
De Soete Jan 0-1 Cordy Joe      
Pille Gilbert ½-½ Verbeke Daniel    
Steelandt Andre          ½-½ Mackin Eamon        
Manhaeve Wannes     0-1 Gryson Wilfried    
Le Comte Ruben ½-½ Maertens Yves        
Erik Vandecasteele afw.

Deze ronde gedurende het dolle dagen, werd opgefleurd
door een vleugje muziek en de kandidates voor Miss
Belgium Beauty.  
- Ook in deze 6de ronde laat Matthias er geen gras over
groeien – hij verslaat zijn dichtste tegenstander in de
stand nl André Deceuninck. André kwam een pion voor
tegen Matthias, die ook in tijdnood begon te geraken.
Matthias vocht verder en toen André een pion in het
eindspel teveel nam brak Matthais door en won alsnog
de partij.  
Marcel en Bart speelden hun traditionele remise. 
Roland,  Ruben en  Joe winnen hun partij met zwart en
maken terug kans op het podium.
Wederom speelt Gilbert Pille een ijzersterke partij met
remise tot gevolg vs Daniel. André geraakte niet door de
stelling van Eamon (Tip voor André : de dame is het
belangrijkste stuk van het spel - Stap1). Gelukkig was er
nog een konijnenpoot voor André waardoor het alsnog
remise werd! Wilfried en Yves hadden het niet onder de
markt tegen de kleine mannen van onze jeugdschaak. 

Ronde 7 - vrijdag 20 juni 2009

Kamps Matthias ½-½ Denduyver Marcel      
Pascal Roland 0-1 Deceuninck Andre      
Crevits Ruben 0-1 Cordy Joe       
Denduyver Bart 1-0 Pille Gilbert      
Gryson Wilfried ½-½ Demeuter Robert      
Verbeke Daniel 1-0 Dewanckele Michel   
Mackin Eamon 0-1 Erik Vandecasteele        
Maertens Yves 1-0 Manhaeve Wannes    
Steelandt Andre ½-½ Le Comte Ruben        
De Soete Jan bye

Matthias stelt zijn eindoverwinning veilig met een remi-
se vs Marcel. André Deceuninck behaalt met zijn over-
winning tegen Roland Pascal de 2de plaats. Marcel
Denduyver vervolledigd het podium.
In een spannende eindstrijd kan Yves Maertens bij de
recreatieven alsnog de eindoverwinning wegschaken
voor de neus van Gilbert Pille. 

Eindklassement :

Naam Ptn     S B 
1 Kamps Matthias 5,5/7 21,75
2 Deceuninck Andre 5,0/7   17,75 
3 Denduyver Marcel 4,5/7 16,50 
4 Denduyver Bart 4,5/7   13,25 
5 Cordy Joe 4,5/7   11,00 
6 Vandecasteele Erik 4.0/7   15,00 
7 Crevits Ruben 4.0/7   14,75 
8 Verbeke Daniel 4.0/7   13,25 
9 Pascal Roland 4.0/7   12,50 
10 Demeuter Robert 3.5/7   11,25 
11 Steelandt Andre 3.5/7   11,00 
12 De Soete Jan 3.5/7   10,50 
13 Gryson Wilfried 3.5/7   9,25 
14 Maertens Yves (R) 3,5/7   5.00
15 Pille Gilbert (R) 3.0/7   9,50 
16 Dewanckele Michel 3.0/7   8,25
17 Mackin Eamon (R) 2.5/7   5,25 
18 Manhaeve Wannes (R) 2,0/7   1,25 
19 Le Comte Ruben (R) 1.0/7   0.25

Jullie hadden nog de uitslagen tegoed van de rondes 6 en 7 van ons Jaarlijks Zwitsers Tornooi. Het tornooi waar-
mee wij jaarlijks ons seizoen afsluiten, is al een tijdje achter de rug maar voor de volledigheid hieronder de
uitslagen. 
De winnaar van ons Zwitsers tornooi - 2009 werd : Matthias Kamps ! Een dikke proficiat !
Bij de recreatieve spelers werd Yves Maertes de winnaar - eveneens een dikke proficiat !



Receptie & pr i jsuit re ik ing 

Op vrijdag 26 juni ll.
greep onze jaarlijkse
“einde seizoen
receptie” plaats
met uitreiking der
prijzen aan onze jeugd-
schakertjes die slaagden
in hun stap en aan onze
volwassen spelers.
Zoals op bovenstaande
foto blijkt was de
opkomst zeer talrijk.

Tim Vandenbroucke werd gefeliciteerd door de
voorzitter voor het behalen van de titel van club-
kampioen.

De voorzitter feliciteerde Erik Vandecasteele voor
het behalen van de titel in reeks II.

Ons bekertornooi  “Ereprijs Louis Vandecasteele”
werd overhandigd door Erik Vandecasteele aan de
3-voudige winnaar Frederik Mylle. Frederik won de
beker in 2003, 2005 en 2009, waardoor hij de
wisselbeker definitief mag behouden.

Reeds bij zijn eerste deelname aan ons Zwitsers
Tornooi wist Matthias Kamps de overwinning te

behalen. Een dikke proficiat.



Na een super spannend Zwitsers Tornooi bij de
recreatieve schakers, wist Yves Maertens de over-
winning binnen te halen vóór de gedoodverfde
titelkandidaat Gilbert Pille.

Algemene vergader ing en s imultaan

Met een weekje extra zomerrust ging Nikei Gistel dit schaakseizoen van start op vrijdag 04 september met haar jaar-
lijkse algemene vergadering met inschrijving, gevolgd door een schaaksimultaan van de clubkampioen van het afge-
lopen seizoen. Dit jaar was Tim Vandenbroucke dus aan de beurt. 
- Na de verwelkoming van de voorzitter, gaf onze secretaris Marcel Denduyver een overzicht van het afgelopen sei-
zoen. 
- De perikelen met de gemeente/culturele dienst over het (te veel) gebruiken van de lokalen lijken opgelost. Wij
moeten nu extra betalen voor het gebruik op zondagvoormiddag voor onze jeugdschaak (150 euro extra huur).
Gezien elk seizoen de uitgaven en inkomsten van onze club ongeveer in evenwicht zijn, zijn wij genoodzaakt deze
meerprijs op onze jeugdspelers te verhalen. Wij gaan 2 jaar naeen het inschrijvingsgeld voor de jeugdschaak met 5
euro verhogen. Wij hebben ons ook moeten verbinden om op vrijdagavond uit te wijken naar de trouwzaal, wan-
neer er aktiviteiten zijn in zaal 1 en 2.
- Het clubkampioenschap wordt dit seizoen opnieuw gespeeld volgens het principe van een enkele heenronde  (all-
play-all) en daarna een terugronde gesplitst in 2 reeksen. De eerste 8 zullen de terugronde aanvatten als reeks I, alle
anderen spelen in reeks II. Net als vorig jaar blijven de punten uit de heenronde behouden en samengeteld met de
punten van de terugronde !!
- Gezien de wisselbeker vorig seizoen definitief naar Frederik Mylle gegaan is, beginnen wij dit seizoen aan een
nieuwe reeks met een nieuwe formule. Wij spelen dit jaar 5 ronden in 3 avonden. Meer hierover - zie uitnodiging
verderop in dit boekje.
- Dit seizoen bestaat onze club 60 jaar (gesticht in 1950), als deel van de viering organiseren wij dit jaar daarom ook
de West-Vlaamse Liga kampioenschappen.
- Na alle plichtplegingen was het de beurt aan Tim voor de “Simultaan van de clubkampioen”
Tim Vandenbroucke kweet zich voorttreffelijk van deze taak door 6 partijen te winnen en slechts 2 maal Dolf onder
te spitten. Tim vs Nikei  : 6 – 2

- 8 spelers namen de handschoen op tegen Tim

Speler uitslag beslissing na :

Jan 0-1 1h55
Ruben   1-0 1h50
Michel            1-0 2h03
Eamon 0-1 1h00
Bart 0-1 2h20
Marcel 0-1 2h15
André 0-1      1h40
Daniël 0-1 2h15



Kalender
zondag 06 december ‘09 Vierde ronde West-Vlaams Liga kampioenschap in Gistel.

vrijdag 25 december ‘09 & vrijdag 1 januari ’10 Géén schaak !

zondag 27 december ‘09 & zondag 3 januari ‘10 Géén jeugdschaak !

vrijdag 8 januari ‘10 Korte nieuwjaarsreceptie gevolgd door de eerste ronde
van ons nieuw wisselbekertornooi.

zondag 17 januari ‘10 Vijfde ronde West-Vlaams Liga kampioenschap in Gistel.

zaterdag 30 januari ‘10 Westhoekcriterium Poperinge (Jeugd en volwassenen).

vrijdag 12 februari ‘10 Laatste speeldag heenronde clubkampioenschap.

vrijdag 19 februari ‘10 Wisselbekertornooi - ronde 2 (20u30) en ronde 3 (omstreeks 22 uur).

zondag 21 februari ‘10 Zesde ronde West-Vlaams Liga kampioenschap in Gistel.

vrijdag 26 februari ‘10 Start terugronde clubkampioenschap in twee reeksen.

zondag 14 maart ‘10 Zevende en laatste ronde West-Vlaams Liga kampioenschap in Gistel.

zondag 28 maart ‘10 Laatste les jeugdschaak.

Dit seizoen verzorgt Nikei Gistel de organisatie in onze
lokalen. Er werd reeds gespeeld op zondag 04/10, 25/10 en
15/11. Straks wordt er nog gespeeld op de zondagen
06/12/2009 & 17/01, 21/02 & 14/03/2010. 
Voor alle uitslagen verwijzen wij graag naar het webke :
www.schaak-wvl.be
Verdeeld over 4 reeksen nemen niet minder dan 56 schakers
deel aan deze kampioenschappen. Nemen deel voor Nikei
Gistel : 
C- Reeks : Bart Denduyver, Tim Vandenbroucke en Frederik
Mylle
D- Reeks : Marcel Denduyver, Wilfried Gryson, Jan De Soete
en Michel Dewanckele. Ook John Verhulst neemt deel in de
D-reeks.

De tornooileiding wordt verzorg door André Steelandt (wed-
strijdleider), Bart Denduyver (uitslagen verwerking en paring)
en Erik Vandecasteele en Martine zorgden voor de bar en
bevoorrading van de inwendige mens.

Westv laamse L iga kampioenschappen 2009-2010



Nieuw RAPIDTORNOOI met TIJDSHANDICAP

Liga jeugdkampioenschap 

Nu onze tweede wisselbeker “Ereprijs Louis Vandecasteele” definitief gewonnen werd door
Frederik Mylle is het tijd voor een nieuwe formule.  Wij speelden dit systeem reeds in een
tornooi bij “Pion 68” en vonden dit ook geschikt voor ons.

- Zoals in het verleden steeds het geval - is dit rapidtornooi gratis voor alle leden en
sympathisanten van Nikei Gistel.

- Het nieuwe tornooi wordt gespeeld over 5 ronden (rapid) gespreid over 3 avonden. De paring 
gebeurd volgens het Zwitsers systeem.

- Er is een tijdshandicap naargelang het verschil in elo punten tussen de spelers. De totale tijd is 
steeds 1u 10 minuten (dus in principe 35 minuten per speler). Per ”20 elo punten verschil”
wordt één minuut bijgeteld bij de speler met minst elo en van de andere speler afgetrokken. 
(Afronding rest: 10 en meer: naar boven - tot 9: naar onder).

vb1.: Frederik - elo 1777 tegen Michel - elo 1561; Verschil 216 = 10 x 20 +16 = 11 minuten
Frederik krijgt dus 35 - 11 = 24 minuten en Michel 35 + 11 = 46 minuten.
vb2.: Tim - elo 1769 tegen Wilfried - elo 1373; Verschil 396 = 19 x 20 + 16 = 20 minuten
Tim krijgt dus 35 - 20 = 15 minuten en Wilfried 35 + 20 = 55 minuten.
Dit lijkt ingewikkeld maar de tornooileider zegt dat hij dat ter plaatse kan uitrekenen in een mum 
van tijd.

- Recratieve spelers krijgen een fictieve elo-notering. Naargelang hun klassement in het
clubkampioenschap telkens 20 punten minder dan de laagst genoteerde. 

vb. : laagst genoteerde Wilfried : 1373.
Bij de huidige stand krijgt Yves Maertens 1353 en Aemon 1333.

- Er wordt steeds rekening gehouden met de laatst beschikbare lijst. Dit kan dus wijzigingen 
meebrengen gedurende het tornooi.  

- De rangschikking wordt gemaakt met 1. matchpunten 2. prestatie - uw elo. De winnaar mag 
voor één jaar zorg dragen voor de nieuwe wisselbeker maar krijgt uiteraard ook een blijvend 
aandenken.

- Bij remise wint de speler met de laagste elo-notering (ongeveer zoals in ons vorig systeem).

- Men is niet verplicht alle ronden mee te spelen. Uiteraard krijgt men géén punten voor niet 
gespeelde partijen.

- Data wisselbekertornooi 2010 (aanvang telkens om 20u30) :
vrijdag 8 januari 2010 : Na een korte nieuwjaarsreceptie - ronde 1
vrijdag 19 februari 2010 : ronden 2 en 3 (tussen de heen- en de terugronde)
vrijdag 7 mei 2010 : ronden 4 en 5 (tussen de de terugronde en het Zwitsers tornooi)

De liga jeugdkampioenschappen grepen
plaats in Schuiferskapelle - Tielt op 6 en 7
november ll.  Voor Nikei nam Theo Brackx
deel bij de -8 jarigen. Er waren 6 deelnemers
in zijn leeftijdscategorie en hij behaalde een
zeer verdienstelijke tweede plaats, waardoor
hij ook mag deelnemen aan de Vlaamse
jeugdkampioenschappen.

1. Gombosuren Kristof Bredene 5,- ptn
2. Brackx Theo Nikei Gistel 4,5 ptn
3. Daels Emma Tielt 4,5 ptn
4. Sena Karbassi Tielt 3,- ptn
5. Lycke Julie Brugge 2,5 ptn
6. Ducheyne Esmee Brugge 1,0 ptn

 



Uiteraard won Kasparov al zijn partijen, al had hij het
serieus lastig tegen Kris Lanckriet, die hem in het
middenspel enkele moeilijke momenten bezorgde.
Schaakfabriek was erbij om een pak foto’s te nemen en
had een kort interview met Kasparov, over de simultaan
en natuurlijk ook over Magnus Carlsen…
Bart De Wever: “Een sneltrein die over je heen rijdt”
De formule van de Kasparov-simultaan, georganiseerd
door CVWarehouse, Alfacam en een hele rits sponsors,
is intussen bekend in de Belgische schaakwereld. In een
groots opgevat media-event neemt Kasparov het op
tegen CEO’s, enkele politici en enkele jongelingen die
zich geplaatst hebben na een eerdere simultaan tegen
Nigel Short. 
Heel de simultaan wordt opgenomen en uitgezonden
door EXQI TV. Nigel Short voorzag de toeschouwers van
zijn typische commentaar: ”His queen side is under-
developed, but what’s really annoying that on his king-
side he hasn’t got any pieces left” en “Yesterday we had
a very good lunch with a lot of cognac. This can be seen
on the board here” waren enkele van zijn oneliners.
Nieuw dit jaar was dat Nigel Short een assistent had
gekregen, die het visuele aspect van de analyses in orde
moest brengen en die eer viel te beurt aan jeugdspeler
Arno Bomans. “Het was een heel aparte ervaring. Nigel
was heel vriendelijk, maar kon tegelijkertijd ook plots
beginnen te vloeken. Het is een grappige en vriendelijke
man.
Over de partijen zelf hoeven we niet zo veel te vertellen.
Het spreekt voor zich dat The Boss korte metten maakte
met de tegenstand. “Het is als een sneltrein die op je af
komt gereden. Je ziet hem komen, maar je kan niet meer
opzij springen,” beschreef politicus Bart De Wever zijn
partij. De Wever schaakte vroeger nog en haalde best
een behoorlijk niveau. Uiteraard wel te laag om iets te
kunnen doen aan de beul van Bakoe. Enkel Lennert
Lenaerts en Kris Lanckriet deden Kasparov even over-
gaan tot lange denkpauzes. Vooral Kris Lanckriet kwam
dicht bij een goede stelling, maar liet zich op het einde
in de luren leggen in het eindspel.
In tegenstelling tot de vorige edities was Kasparov erg
bereikbaar na de simultaan. Hij begaf zich onder het
publiek en poseerde gewillig voor foto’s, zette zonder
gemor handtekeningen.

Kasparov: “Die partij tegen Lanckriet was inderdaad
moeilijk. Ik maakte een foutje en ik moest wat opletten.
Maar uiteindelijk ben ik nog blij met het verloop, want in
het eindspel is het volgens mij belangrijk dat ik aan zet
ben op een bepaald moment en niet hij. Het was een
mooi eindspelvoorbeeldje.”

SF: Vorig jaar kwam je hetzelfde tegen tegen Ronny

Baekelant, die toen écht een prima stelling had. Is dat
het gevaar van een gebrek aan oplettendheid?
Kasparov: “Voor deel deel, ja. Een simultaan spelen is
hard werken. Je maakt één klein foutje en als je pech
hebt is dat tegen een tegenstander die daar iets mee
doet. Dan moet je plots goed gefocust blijven en de stel-
ling vereenvoudigen om toch te winnen, of je kan ook
voor remise gaan, maar dat doe je toch liever niet natuur-
lijk. En vergeet niet, ik begin al wat ouder te worden. Je
hebt soms wat meer tijd nodig om geen fouten te
maken.”

SF: Je bent terug meer aan het schaken. Je traint met
Carlsen en onlangs had je de match tegen Karpov. Geeft
dit je een voordeel bij het spelen van een simultaan?
Kasparov: “Ik denk van niet. Natuurlijk, je hebt weer wat
extra routine, maar ik merk toch weinig verschil. In een
match zoals die met Karpov speelt dat wél een rol van
betekenis, maar in een evenement zoals vandaag komt
dat niet zo nauw. Het belangrijkste is dat je niet blundert
en dat doe ik eigenlijk zo goed als nooit in dergelijke
simultaan. Die kleinere foutjes kan je vlotter rechtzetten
dankzij je kennis en ervaring van stellingen.”

Voor de vele fans was het een uitgelezen kans op een
handtekening of een foto.

Wordt volgend jaar opnieuw vervolgd!

Kasparov speelt simultaan in ons land

Op 13 Oktober  was Garry Kasparov voor de derde keer op rij in ons land om het op te nemen tegen een
schare CEO’s, politici (deze keer met topnamen Kris Peeters (foto) en Bart De Wever) en geselecteerde
jeugdspelers.

Kasparov stak, gezien de iets rijpere leeftijd van sommige spelers, hen een hart onder de riem door te
verklaren:  “Het is niet de leeftijd, maar de toewijding die telt”

 


