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 afgelopen. Het is dus tijd om onze kampioenen
te feliciteren.

Jonas Van Dael
clubkampioen

Pieter Henderyckx
kampioen reeks 2

Willem De Beir
kampioen recreanten

Proficiat Jonas, Pieter en Willem !
Wil in uw agenda reeds enkele belangrijke data noteren voor het nieuwe
seizoen :
- Zondag 21 augustus : Kennismakingstornooi – Kleine Markt Gistel
- Vrijdag 02 september – AV & Simultaan
- Vrijdag 16 september – Start Clubkampioenschap 2022-2023
Wij wensen al onze spelers een prettig verlof en geven rendez-vous, begin
september, voor ons nieuw schaakseizoen.
Tot een volgende Nikei Info,
André Steelandt
voorzitter

Eindstand clubkampioenschap 2021-2022

DOLLE DAGEN
Nikei was weer present gedurende de dolle dagen. Op zondag namiddag 12 juni kon het publiek
een par jtje schaken en ook een woordje uitleg
krijgen over onze schaakclub.
De jongsten hadden vooral veel belangstelling voor
ons groot schaakbord.
Hieronder enkele sfeerbeelden

Digitaal Zwitsers Toernooi 2022
Gezien we in volle Corona tijd niet in ons lokaal konden
schaken, werd er als alternatief een digitaal Zwitsers
tornooi gespeeld op Lichess.
Dit toernooi vond plaats in januari - februari 2022.
De winnaar werd Gregorius Robbe.
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Pro ciat Robbe !

CLUBFEEST
We vallen in herhaling, maar het was inderdaad 3 jaar geleden dat wij nog een clubfeest konden
organiseren met huldiging van onze kampioenen.
Op zondag 3 juli ll waren wij weer massaal aanwezig om onze kampioenen te vieren.
Hieronder enkele sfeerbeelden

West-Vlaamse Interclub 2021 - 2022
Einduitslag reeks 2.
Beide ploegen van Nikei
traden aan in deze reeks
(Met gemiddelde
ra ng - 1800 elo).

ti

Nieuwe elo rating van onze leden per 01 juni 2022

