
Beste schaakvrienden,

Wie dacht dat ik van de wereldbol verdwenen was, heeft het mis. Ik heb dit
seizoen inderdaad niet meegespeeld in het clubkampioenschap, maar dat kwam door een
cursus die ik gevolgd heb op vrijdagavond. In het bekertornooi en het Zwitsers ben ik terug
van de partij. Door mijn afwezigheid lag het clubkampioenschap dit seizoen volledig open
(mopje). Op enkele partijen van het einde van het clubkampioenschap is het nog verre van
uitgemaakt wie de nieuwe clubkampioen wordt. Wat (bijna) zeker is, is dat het een club-
kampioen wordt die dit nog nooit eerder bereikt heeft! De eerste vier in het klassement
staan nek aan nek en hebben nog nooit eerder clubkampioen gespeeld! 

Mag ik langs deze weg ook een oproep doen voor drie komende tornooien waar-
op iedereen welkom is : 
1° Het gratis bekertornooi op vrijdag 20 april as - ook als je de eerste avond niet hebt 

gespeeld, kun je nog deelnemen !
2° Het 3-hoekstornooi tussen Kortemark - Eernegem & Nikei Gistel op vrijdag 27 april as.

Vorig jaar kwam Kortemark bij ons met 2 ploegen van 4 man! Wij moeten dus zeker
ook met 8 man kunnen gaan !
3° Ons traditioneel Zwitsers tornooi - aanvang 11 mei as - over 7 weken, waarmee wij het

seizoen afsluiten.

Wij moeten helaas ook het overlijden melden van
Hector Gielen. Hij overleed plots, terwijl hij op reis was in het
Hongaarse dorp Eger op 1 september ll. Hector was geboren
op 13 maart 1935 en werd dus 76 jaar.
Vorig seizoen werd Hector nog kampioen bij onze recreatieve
schakers en was hij aanwezig op onze BBQ in Snaaskerke.
Hector kwam bij onze club in het seizoen 1982-83 en speel-
de sindsdien bijna ononderbroken mee in het clubkampioen-
schap.
Onze blijken van medeleven gaan naar zijn echtgenote,
familie en vrienden.

Wij wensen al onze schakers reeds prettige Paasfeesten toe, een zachte lente en
tot een volgende Nikei Info ...

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

1. DENDUYVER Marcel 8 6 2 0 0 7,0 ptn

2. VYVEY Peter 8 5 2 1 0 6,0 ptn

3. DENDUYVER Bart 8 3 4 1 0 5,0 ptn

4. VERBEKE Daniel 8 3 3 2 0 4,5 ptn

5. DE SOETE Jan 8 4 0 4 0 4,0 ptn

5. DEWANCKELE Michel 8 1 3 4 0 2,5 ptn 9,25

6. VANDECASTEELE Erik 8 1 3 4 0 2,5 ptn 8,50

7. GRYSON Wilfried 8 2 1 5 0 2,5 ptn 7,50

9. PASCAL Roland 8 2 0 6 0 2,0 ptn

RANGSCHIKKING na HEENRONDE

Clubkampioenschap  VSF-spelersClubkampioenschap  VSF-spelers
HeenrHeenronde - Seizoen 2011-2012onde - Seizoen 2011-2012

In deze heenronde kregen wij direct enkele verrassende uitslagen. De gevreesde “Grysonitis” was terug in onze ran-
gen geslopen. Peter Vyvey was het eerste slachtoffer met een remise tegen Wilfried en ook de week daarop moest
Michel Dewanckele het onderspit delven tegen Wilfried. In de vierde ronde ging Wilfried op zijn elan door, door ook
de overwinning te pakken tegen Roland Pascal. “Wilfried for Champion”, maar helaas in de volgende ronden sputter-
de de motor van Wilfried een beetje.
Wat gezegd van onze secretaris, die als prille zeventiger, aan de leiding staat met géén enkele nederlaag. Gaat
Marcel voor zijn zesde clubtitel ? Alvast proficiat Marcel met deze herfsttitel ! 

Wat een wereld van verschil met de heenronde. Marcel slaagt er maar niet in zijn zegereeks van de heenronde ver-
der te zetten. De strijd voor de titel is ongemeen spannend met nog vier kandidaten en dit op enkele matchen van
het einde, uiteraard heeft Peter de beste papieren om clubkampioen te worden !

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

1. VYVEY Peter 5 2 3 0 0 3,5 ptn 6,0 ptn 9,5 ptn

2. VERBEKE Daniel 7 5 0 2 0 5,0 ptn 4,5 ptn 9,5 ptn

3. DE SOETE Jan 6 4 1 1 0 4,5 ptn 4,0 ptn 8,5 ptn

4. DENDUYVER Bart 4 2 2 0 0 3,0 ptn 5,0 ptn 8,0 ptn

5. DENDUYVER Marcel 5 0 1 4 0 0,5 ptn 7,0 ptn 7,5 ptn

6. DEWANCKELE Michel 5 3 0 2 0 3,0 ptn 2,5 ptn 5,5 ptn

7. GRYSON Wilfried 5 1 1 3 0 1,5 ptn 2,5 ptn 4,0 ptn

8. PASCAL Roland 6 1 2 3 0 2,0 ptn 2,0 ptn 4,0 ptn

9. VANDECASTEELE Erik 5 0 2 3 0 1,0 ptn 2,5 ptn 3,5 ptn

RANGSCHIKKING

VVoorlopige stand teroorlopige stand terugrugrondeonde



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

1. MONBALIU Roland 4 3 1 0 0 3,5 ptn

2. MANHAEVE Wannes 5 3 1 1 0 3,5 ptn

3. MAERTENS Yves 4 3 0 1 0 3,0 ptn

4. MACKIN Eamon 4 2 0 2 0 2,0 ptn

5. BOSTYN Roger 4 1 0 3 0 1,0 ptn

6. VANDAMME Erik 5 0 0 5 0 0,0 ptn

RANGSCHIKKING HEENRONDE

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. ptn terugronde heenronde tot. S.B.

1. MAERTENS Yves 2 1 1 0 0 1,5 ptn 3,5 ptn 5,0 ptn 12,00

2. MONBALIU Roland 2 2 0 0 0 2,0 ptn 3,0 ptn 5,0 ptn 9,50

3. MANHAEVE Wannes 2 1 0 1 0 1,0 ptn 3,5 ptn 4,5 ptn

4. MACKIN Eamon 2 1 1 0 0 1,5 ptn 2,0 ptn 3,5 ptn

5. VANDAMME Erik 3 1 0 2 0 1,0 ptn 0,0 ptn 1,0 ptn

5. BOSTYN Roger 1 0 0 1 0 0,0 ptn 1,0 ptn 1,0 ptn

RANGSCHIKKING

TTererugrugronde - Recronde - Recreatieve schakerseatieve schakers

RecrRecreatieve reatieve reekseeks

Bij de recreatieve schakers zijn nog een tweetal partijen uit de heenronde niet gespeeld.
Door omstandigheden is onze recreatieve reeks een beetje vervormd. Uiteraard hadden wij in de eerste plaats het
wegvallen van Hector Gielen, maar ook door vervoerproblemen, verhuis, voetbal op vrijdag verloren wij enkele spe-
lers. Zodoende kwamen we van 10 spelers terug naar 6.

Bekertornooi   2012

Een tiental spelers namen deel aan het eerste gedeelte van ons bekertornooi, dat plaats greep op
7 januari ll na onze nieuwjaarsreceptie. Twee spelers behaalden twee op twee, nl. Daniel
Verbeke en Marcel Denduyver.
Het sluitstuk van dit bekertornooi wordt gespeeld op vrijdag 20 april aanstaande.
Voor hen die niet deelnamen in januari, geen nood, iedereen mag inspringen en de drie laatste
ronden deelnemen.
Het gaat dus om partijtjes van ongeveer 20 minuten met tijdshandicap en de speler met de beste
elo-rating verliest als de partij op remise eindigt.
Volledig verslag in onze volgende Nikei Info.

 



Zwitsers  Tornooi   2011

AANGESLOTENEN VSF:

- Daniël (In een duobaan met Erik) en rechtstreeks geïm-
porteerd vanuit Noorwegen tegen Bart.  De strijd was
zeer spannend. Bart behaalde naar aloude traditie een
remise. 
- In de laatste ronde won  Pieter Henderyckx die nog
kanshebber voor de titel was, tegen Michel Dewanckele.
Michel komt na de opening een paard achter, om ver-
volgens zuiver zijn een toren weg te geven. 
- Marcel verliest zijn eindspel na zijn toren weg te
schenken aan Joe Cordy.
- Ondanks dat Gaby Vanmechelen zij  oude schaakvorm
terugvond en Robert een loper achter kwam, won deze
laatste toch zijn partij.
- Roland liep in de val van Wilfried – en toren kwijt – Een
duidelijk medisch vastgesteld geval van “Grysonitis” en
toch nog remise !? 
> Het werd een spannende telling tss Bart en Pieter –
Waarbij Bart won met een lichte voorsprong op Pieter. 
Bart verlengd zijn titel en is nu 4-voudig Zwitsers
Kampioen. Proficiat.

Eindstand 
Naam                    Ptn S B 

1. Denduyver Bart 5.5/7 0,00
2. Henderyckx Pieter 5.0/7 0,00 
3. Demeuter Robert 4.5/7 17.25 
4. Cordy Joe 4.5/7 15.00 
5. Dewanckele Michel 3.5/7 11.25 
6. Verbeke Daniel 3.5/7 10.50 
7. Denduyver Marcel 3.0/7 9.50 
8. Gryson Wilfried 3.0/7 5.50 
9. Pascal Roland 3.0/7 4.50 
10. Vanmechelen Gaby 2.5/5 0.00 
11. De Soete Jan 2.0/6 5.00 
12. Steelandt André 2.0/7 2.75

RECREATIEVE SPELERS :

- Wannes had zijn lot in eigen handen en won zijn
ultieme partij in dit tornooi. Ook Yves won zijn partij en
kwam zo op gelijke hoogte in punten. Hector won zijn
(laatste - zie cover) partij met een eindspel van toren vs
loper en pion, tegen Joris. Ook hier kwamen “Sonny en
Berger” een handje toesteken bij het klassement. 
Zo wint Wannes zijn 1ste Zwitsers Tornooi – Proficiat 

Eindstand Zwitsers Tornooi - Recreatieven

 Naam  Ptn S B 
1. Manhaeve Wannes 5.5/7 17,25 
2. Maertens Yves 5.5/7 15.50 
3. Gielen Hector 5.0/7 0.00 
4. Pille Gilbert 4.5/7 0.00 
5. Verstegen Joris 2.5/7 9.75 
6. Vandenabeele Stijn 2.5/6 5.25 
7. Lievens Bjorn 2.5/7 4.25 
8. Le Compte Ruben 2.0/5 0.00 
9. Wittesaele Pascal 1.5/5 4.00 
10. Verbanck Mario 1.5/6 2.25

Erelijst Zwitsers Tornooi
Jaar VSF-spelers Recreatieven
2011 Bart Denduyver Wannes Manhaeve
2010 Bart Denduyver Gilbert Pille
2009 Matthias Kamps Yves Maertens
2008 Frederik Mylle Gilbert Pille
2007 Rudy Verhelst /
2006 Peter Vyvey /
2005 Bart Denduyver /
2004 Frederik Mylle /
2003 Michel Dehanne /
2002 Michel Dehanne /
2001 Franky Deketelaere /

Bij het verschijnen van ons vorig schaakboekje, waren de rondes 6 en 7 nog niet gespeeld, vandaar dit verslagje.



CLUBFEEST

Op vrijdag 01 juli greep ons clubfeest plaats in het Cultureel Centrum te Snaaskerke. Dit jaar werd
een nieuwe formule uitgedokterd.
Na het aperitief met hapjes, werden de spelers en sympathisanten van Nikei getrakteerd op een schit-
terende barbecue, gevolgd door de prijsuitreiking van de kampioenen en natuurlijk niet te vergeten de
diploma en medaille uitreiking van de jeugdschaak. Bart heeft daarna een digitaal beeld gebracht van
Nikei in het afgelopen jaar. Gezien de talrijke opkomst, zullen wij dit feest in het vervolg zeker verder
organiseren. Noteer alvast de datum in uw kalender > Vrijdag 29 Juni 2012

Het bestuur en de jeugdspelers
aanwezig op de prijsuitreikig
met BBQ

Het bestuur  vlnr.:
Erik Vandecasteele; André Steelandt;
Marcel Denduyver;
Bart Denduyver & Daniel Verbeke

Vooraan de jeugdspelers vlnr.:
Lore Dildick (laureaat stap 2+)
Wannes Manhaeve (laureaat stap 4)
Joris Verstegen (laureaat stap 2)
Stijn Vandenabeele(laureaat stap 2)
Theo Brackx (laureaat stap 2+)

 



Frederik Mylle
Clubkampioen

wijlen Hector Gielen
Kampioen recreatieve spelers

Tim Vandenbroucke
Snelschaak kampioen

Roland Pascal
Kampioen in hartenjagen

Jan De Soete
Kampioen reeks 2



Algemene vergadering met simultaan :
Na een lange zomerrust werd er opnieuw gestart op vrijdag 3 september met de jaarlijkse algeme-
ne vergadering en simultaan.
Door de afwezigheid van de clubkampioen (wegens banken en andere crisissen) werd deze
gegeven door Dhr Carlo Roosemeyer – waarvoor onze dank. 
Bart trok het langst aan zijn partij. Het was echter Jan De Soete die als enige zijn partij won en zo
de eer van Nikei redde.  

Clubkampioenschap :
Er word dit seizoen opnieuw in 2 reeksen gespeeld
– een aangesloten reeks (VSF spelers) en een recre-
atieve reeks. In de aangesloten reeks spelen onze
clubkampioen (wegens werk en verhuis) en Eamon
(overschakeling naar de recreatieve reeks) niet
meer mee. Ook onze voorzitter kan dit seizoen niet
deelnemen, wegens het volgen van een cursus op
vrijdagavond. Dus met 9 spelers gaan we de strijd
aan om clubkampioen 2011-2012 te worden.
In de Recreatieve Reeks melden we het spijtige
overlijden van kampioen Hector Gielen. Wannes
en Joris (2 van onze jeugdspelers) gaan na hun
Zwitsers avontuur nu hun schaakgeluk proberen bij
de recreatieve reeks. Hier staan aanvankelijk ook
10 spelers aan de start, doch door voetbal, verhuis
en andere beslommeringen valt het aantal terug tot
6 spelers.

West-Vlaamse Interclub :
Door het wegvallen van Frederik en een (te) druk-
ke kalender van anderen, konden wij géén vol-
waardig team afvaardigen, vandaar dat besloten
werd om dit jaar niet deel te nemen aan de West-
Vlaamse Interclubs. 

West-Vlaams individueel ligakampioenschap
In de Individuele Ligakampioenschappen verdedigd alleen Jan De Soete de Nikei kleuren in het
verre Wervik.

Jeugdschaak
Ook onze jeugdschaak is intussen van start gegaan met 13 leerlingen verspreid over 4 stappen –
onder de deskundige leiding van Bart, André, Daniël, Erik en Tim. 

Theo Brackx (stap 3) heeft deelgenomen aan het Provinciaal Jeugdkampioenschap in Brugge op
29 en 30 oktober ll. Er waren 15 deelnemers in de categorie 8 tot 10 jarigen.
Hij behaalde er een mooie 3de plaats met 7,5 ptn op 9 partijen. Proficiat Theo.

SCHAAKSEIZOEN 2011-2012



KALENDER 2011-2012

Datum

zondag 18 maart Jeugdschaak - laatste herhalingsles

vrijdag 23 maart Clubkampioenschap - inhaalpartijen

zondag 25 maart Jeugdschaak - examens in de verschillende stappen

vrijdag 30 maart Clubkampioenschap - terugronde 8 (VSF) - Inhaalavond recreatieven

vrijdag 6 april Clubkampioenschap - terugronde 9 (VSF) - terugronde 5 (recreatieven)

Jeugdschaak - van 18u tot 20u  - examen voor zij die zondag 25 maart niet kunnen.

vrijdag 13 april Clubkampioenschap - inhaalpartijen 

vrijdag 20 april Bekertornooi - ronden 3 - 4 & 5 - Rapid partijen met tijdshandicap

vrijdag 27 april Vriendentornooi op verplaatsing naar Kortemark. Graag 2 ploegen van 4 man

Kortemark kwam vorig seizoen ook met 2 ploegen naar Gistel.

Afspraak om 20 uur vóór ons lokaal om dan tesamen naar Kortemark te rijden

( ons lokaal is niet open!)

vrijdag 04 mei Ons lokaal is niet open - het lokaal van Eernegem (de Buuzestove) is beschikbaar voor 

een eventuele vriendenmatch of om een allerlaatste inhaalpartij van

het clubkampioenschap te spelen !!!

vrijdag 11 mei 1° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 18 mei 2° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 25 mei 3° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 01 juni 4° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 08 juni 5° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 15 juni 6° ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 22 juni 7° en laatste ronde Open Zwitsers Tornooi (voor VSF schakers & recreanten)

vrijdag 29 juni Afsluiting schaakseizoen – receptie & prijsuitreiking – aansluitend barbecue

in cultureel Centrum te Snaaskerke

Bij onzekerheid - of vraag naar meer uitleg - of om uit te stellen
bel of mail steeds tijdig onze tornooileider Bart Denduyver
GSM 0496 - 50 61 76   of     Bart.Denduyver@telenet.be





Koninklijke Schaakkring Nikei Gistel
nodigt iedere schaakliefhebber uit

op haar zeventiende OOOO PPPP EEEE NNNN

ZZZZ WWWW IIII TTTT SSSS EEEE RRRR SSSS TTTT OOOO RRRR NNNN OOOO OOOO IIII
van  11 mei t.e.m.  22 juni 2012

in ons lokaal: Cultureel Centrum ”Oud stadhuis”
Hoogstraat te Gistel

7 r7 ronden Zwitsers systeemonden Zwitsers systeem
Iedere vrijdagavond - aanvang 20u30 stipt

Tempo : 2 uur K.O.

Er wordt gespeeld in één (of twee) groepen met afzonderlijk

klassement voor recreatieve spelers samen met  jeugdspelers.

Inschrijving : 10 €
In de inschrijvingsprijs zijn 3 consumptiebonnetjes inbegrepen

(Nota: Voor jeugdspelers is de deelname gratis - uiteraard zonder consumptiebonnetjes)

Prijsuitreiking met BBQ op vrijdagavond 29 juni om 19u30 uur

in het Cultureel Centrum Snaaskerke

Inlichtingen en inschrijvingen bij de tornooileider: Bart Denduyver

GSM  0496 50 61 76   •   e-mail: bart.denduyver@telenet.be

Het reglement van ons Zwitsers Tornooi is te raadplegen op

onze web-site “www.schaakgistel.be” - submenu “tornooien”

              


