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,
Het clubkampioenschap is gestart met niet minder dan 35 spelers !
Op een zucht van het clubrecord, want in de late jaren 90, zijn we een
seizoen gestart met 36 schakende leden.
Dat het schaken in de lift zit, kan dus niet ontkent worden.
Wij mochten 4 nieuwe spelers verwelkomen in onze club !
Anthony Cafmeyer (gezien zijn elo-rating gestart in reeks 1 - een
gewezen jeugdlid die terugkomt); Jordy Corthals (gestart in reeks 2 andermaal een gewezen jeugdlid die terugkomt), Bart De Wael (een
speler die een tijd heeft stilgelegen en nu hervat bij onze recreatieve
reeks) en Milan Vandenberghe (een jeugdlid die nu eveneens
aantreed bij onze recreatieve reeks).
Allen hartelijk welkom in onze Nikei schaakfamilie.
Ook onze jeugdschaaklessen zijn opnieuw van start gegaan. Wij, en ook
onze jeugd, danken langs deze weg onze lesgevers in de diverse
stappen : Kristof - André - Kris - Bart - Wesley - Robbe - Tony - Erik &
Tim geven wekelijks, volledig vrijwillig, les aan onze jeugdspelers en aan
onze volwassen recreanten. Nogmaals een ongelooflijke dank voor jullie
inzet.
Met onze schaaklessen willen wij ook vooruit kijken en hebben daarom
geïnvesteerd in de aankoop van PC’s en beamers om onze demoborden
en demostukken te vervangen. Nu nog hopen op een degelijke wifi in
ons lokaal en alles komt in orde.
Vergeet onze nieuwjaarsreceptie en familietoernooi niet op uw
agenda te plaatsen. Afspraak zondag 8 januari 2023 !
Tot een volgende Nikei Info,
André Steelandt
voorzitter

Stand clubkampioenschap 2022-2023

Kennismakingstoernooi
Net zoals vorig jaar, maar nu zonder mondmasker, openden wij op zondag 21 augustus, ons
nieuw seizoen met een kennismakingstoernooi op de kleine markt te Gistel.
Wij spelen dit toernooi op de markt om onze schaakclub meer kenbaarheid te geven.
We hadden geluk met het weer en de opkomst was een succes.
Ook dit jaar waren er weer enkele nieuwe gezichten van de partij.
Een woord van dank aan Tony Mouton voor het ter beschikking stellen van de tenten, tafels,
stoelen en Bart voor de paring ter plaatse.
Het vriendschappelijk toernooi werd gespeeld over 5 ronden met een Zwitserse paring.

Nikei Online schaakcompetitie
Op initiatief van Kristof De Beir is Nikei Gistel gestart met een online competitie. Het schaken zit momenteel in de
lift en veel spelers hebben wel zin om te schaken …
maar geen tijd of mogelijkheid om geregeld op vrijdagavond naar ons schaaklokaal te komen voor een avondje
schaak … Daarom is er nu de gratis Nikei Online Schaakcompetitie.
- Wij vragen om wekelijks één partij online spelen op Lichess.org (gratis account nodig)
- Er wordt gespeeld op woensdag om 20 uur, maar partijen kunnen ook op een andere dag gespeeld worden !
- Rapid partijen - tempo: 15 min. per speler. De paring & klassement verschijnen op: www.schaakgistel.be
- De deelnemers zijn altijd welkom in de club op vrijdagavond en worden ook uitgenodigd op alle activiteiten van
Schaakclub Nikei Gistel.
- Niet minder dan 20 spelers gingen van start - waaronder 7 nieuwe spelers !
- Volg ook eens de wedstrijden (klik op het alias van een speler en dan op het TV-tje) om partijen te volgen.

https://lichess.org/team/nikei-online-schaakcompetitie

Algemene vergadering en Simultaan - 2 september 22
Naar jaarlijkse gewoonte werd op de eerste vrijdag
van september de algemene vergadering
gehouden.
Een beetje als tegemoetkoming van de onvolledige
corona seizoenen en gezien de stijgende
levensduurte, willen wij, voor dit seizoen, de
prijzen van het lidgeld, de schaaklessen en de
drank niet wijzigen !
Er werd door de secretaris Bart een overzicht
gegeven van de activiteiten van het afgelopen
seizoen en jeugdleider Kristof deed hetzelfde
aangaande onze jeugdschaak.
Ons nieuw bestuurslid Tony Mouton werd
bekrachtigd in zijn functie van webmaster.
Na de plichtplegingen was het aan de
clubkampioen van vorig seizoen, Jonas om een
simultaan te geven. Tegen 17 leden behaalde Jonas
7 overwinningen en 3 remise.

Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering - halfweg augustus - werd
een persfoto genomen van het huidige bestuur.
Staande de jonge garde, vlnr : Kristof De Beir - Tony Mouton Kris Steen & Bart Denduyver.
Zittende de anciens, vlnr: Erik Vandecasteele & André Steelandt.

Laddertoernooi
Het laddertoernooi wordt ook dit seizoen georganiseerd.
Het laddertoernooi heeft als doel om ook eens af te komen als je
niet moet spelen voor de competitie of wanneer je vroeg gedaan
hebt, om alsnog een of enkele ladderpartijtjes te spelen.
Er ligt een groot blad, waar je, samen met je tegenspeler de uitslag
van je ladderpartij kunt op noteren.
Iedereen kan op vrijdagavond een partijtje spelen tegen ieder ander
lid van de club. Je kan slechts één partij tegen een tegenstander
spelen. De tijd bedraagt 20 minuten per speler. Wij volgen dus de
rapid regelgeving.
Kleur wordt geloot met in elke hand een pion van verschillende
kleur, en de tegenstander kiest dan zijn kleur.
De puntenverdeling is zoals in onze competitie : 3 ptn bij winst,
2 punten bij remise en 1 punt bij verlies. Wanneer je kunt winnen
tegen een speler van een hoger reeks, krijg je 1 punt extra !
Op ons jaarlijks clubfeest zal de ladderkampioen gevierd worden en
is er een prijs voorzien voor het podium.
Het is altijd leuker om een partijtje te spelen, dan gans de avond te
staan kijken. Dus ladderen maar …

Koppeltoernooi 2022 - 2023
Het koppeltoernooi vervangt de West-Vlaamse interclubs. Er wordt gespeeld met duo’s (ipv teams van 4
personen). Dit is in hoofdzaak veranderd omdat er problemen waren in de eerste reeks om aan voldoende
teams te geraken.
De spelers mogen onderling afspreken wie op het eerst of wie op het tweede bord zal spelen. Het hoeft
niet volgens ELO sterkte.
Wij hebben niet minder dan 5 teams die de strijd aanbinden tegen de rest van de provincie !
Nikei zal ook een speelavond organiseren op 13 januari ’23. Het inschrijvingsgeld werd door de club
betaald, als dank aan onze spelers om de Nikei kleuren te verdedigen. Onderstaand de kalender:
7 oktober 2022

West-Vlaams koppeltoernooi ronde 1

Koninginnelaan 76 Oostende

25 november 2022

West-Vlaams koppeltoernooi ronde 2

Daverlostraat 132 Brugge

13 januari 2023

West-Vlaams koppeltoernooi ronde 3

ontmoe ngscentrum Oud
stadhuis Gistel

17 februari 2023

West-Vlaams koppeltoernooi ronde 4

Emelgemseplein 8870 Izegem

10 maart 2023

West-Vlaams koppeltoernooi ronde 5

Koninginnelaan 76 Oostende

De data van deze speelavonden werden op onze kalender vrij gehouden !
Spelers die niet meespelen kunnen steeds afspreken om een inhaalpartij (of vooruitgeschoven partij) te
spelen of partijen voor ons laddertoernooi !

ti

KALENDER

( november - december 2022 - januari 2023 )

Reeks 1

Reeks 2

Recreanten

Vrijdag 04 november ’22

Inhaal

Heenronde 5

Heenronde 5

Vrijdag 11 november

Heenronde 6

Heenronde 6

Inhaal

Vrijdag 18 november

Heenronde 7

Inhaal

Heenronde 6

Vrijdag 25 november

W.Vl.koppeltoernooi 2

W.Vl.koppeltoernooi 2

Inhaal

Vrijdag 02 december

Inhaal

Heenronde 7

Heenronde 7

Vrijdag 09 december

Heenronde 8

Heenronde 8

Inhaal

Vrijdag 16 december

Heenronde 9

Inhaal

Heenronde 8

Vrijdag 23 december

Inhaal

Heenronde 9

Heenronde 9

Vrijdag 30 december

Geen schaak

Géén schaak
Geen schaak

Geen schaak

Vrijdag 06 januari ’23

Bekertoernooi

Bekertoernooi

Bekertoernooi

Zondag 08 januari ’23

Nieuwjaarsreceptie
&
Nieuwjaarsreceptie
&
Nieuwjaarsreceptie &
Nieuwjaarsreceptie
& Familietoernooi
Familieschaaktoernooi Familieschaaktoernooi Familieschaaktoernooi

Vrijdag 13 januari ’23

W.Vl.koppeltoernooi 3
in onze lokalen

W.Vl.koppeltoernooi 3
in onze lokalen

Inhaal

Vrijdag 20 januari ’23

Inhaal

Heenronde 10

Heenronde 10

Vrijdag 27 januari ’23

Terugronde 1

Heenronde 11

Inhaal

Vrijdag 03 februari ’23

Terugronde 2

Inhaal

Heenronde 11

Zondag 02 juli ’23

Clubfeest &
Clubfeest &
Clubfeest & prijsuitreiking
Clubfeest met viering van onze kampioenen
prijsuitreiking
prijsuitreiking

