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

52ste jaargang - december 2017 - nr 237
Beste schaakvrienden,
Onze schaakfamilie breidt steeds uit. Wij hebben nu op vrijdag al 28 spelende leden en ook
de zondagmorgen is het in ons lokaal een drukte van jewelste, met niet minder dan 26 jeugdspelers en 12 volwassenen die schaakles komen volgen.
Daardoor is ons schaaklokaal wat krab geworden voor onze komende nieuwjaarsreceptie.
Op voorstel van onze feestleider slaan wij dan ook een nieuwe weg in. Er is een zaal gehuurd in
de nieuwe blok van het SIGO. Men kan binnen
rijden via het grote hekken, volgens Google maps
is dit gelegen langs de Ellestraat 7 in Gistel (zie
afbeeldingen).
Vrijdag 5 januari 2018 starten wij het nieuwe
jaar met een korte nieuwjaarswens (géén receptie) en spelen wij vervolgens 3 ronden van ons
bekertoernooi (zowel voor VSF-spelers als
recreanten)
Zondag 7 januari 2018 is er gewoon jeugdschaak en schaakopleiding voor de recreatieven.
Vrijdag 12 januari is een gewone speelavond.
Zondag 14 januari 2018 zijn alle leden
uitgenodigd op onze gratis nieuwjaarsreceptie.
De jeugdleden spelen samen met de cursisten
van het volwassenen schaak een nieuwjaarstoernooi ”Familieschaak” . Wij vragen dat zowel
de jeugd, als de volwassen cursisten, zich aanmelden vóór 9u45 in de zaal van het SIGO, zodat wij stipt kunnen starten. Er worden 4 à 5
partijtjes gespeeld met een Zwitserse paring.
Vanaf 11u00 worden de ouders en sympathisanten van onze jeugdleden verwacht, alsook
onze VSF schakers & recreanten met hun partner voor onze nieuwjaarsreceptie.
Onze feestleider Erik Vandecasteele vraagt uw aanwezigheid + aantal personen te melden,
zodat hij de gepaste schikkingen kan nemen. Mail erik.vandecasteele@telenet.be of
telefoneer 0493/18 40 91 om uw komst te bevestigen en dit ten laatste op 10 januari.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op onze gezamentlijke nieuwjaarsreceptie, om op deze
wijze het nieuwe jaar, samen met gans de schaakfamilie van Nikei, in te zetten.
			
			
			

tot een volgende Nikei Info,
André Steelandt
voorzitter

Clubkampioenschap - seizoen 2017-2018
Heenronde - spelers aangesloten bij VSF - reeks I
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Peter Vyvey

Ronny Degrande

Joris Verstegen

Peter springt voorlopig over Frederik door meer
gespeelde partijen.
Voor het podium strijden ook Ronny en Kristof
nog mee.
In het midden strijden Kris en Bart, die opnieuw
goed is voor 5 remises uit 6 partijen!

Ronde 5 (20-10-2017)

Denduyver Bart
2-2 Dewanckele Michel
Mylle Frederik
3-1 De Beir Kristof
Degrande Ronny
3-1 Steelandt Andre
De Soete Jan
Verstegen Joris
Vyvey Peter
2-2 Steen Kris
        
Ronde 6 (17-11-2017)

Dewanckele Michel 1-3 Steen Kris
Verstegen Joris
2-2 Vyvey Peter
Steelandt Andre
De Soete Jan
De Beir Kristof
1-3 Degrande Ronny
Denduyver Bart
Mylle Frederik

Ronde 4 (13-10-2017)

Dewanckele Michel 1-3 Vyvey Peter
Steen Kris
1-3 De Soete Jan
Verstegen Joris
Degrande Ronny
Steelandt Andre
- 	
Mylle Frederik
De Beir Kristof
2-2 Denduyver Bart

Heenronde - spelers aangesloten bij VSF - reeks II
		

part

w

r

v

ff

heen

terug

totaal

S.B.
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3. Yves Maertens
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6
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Daniel Verbeke

Ronde 4
Vandecasteele Erik
Gryson Wilfried
Depreytere Bernard
Pascal Roland
Dechamps Kevin

Ronde 5

(13-10-2017)
1-3
3-1
1-3
3-1
1-3

Ronde 6

Mouton Tony
Anseeuw Bram
Verbeke Daniel      
Debussche Freddy   
Maertens Yves
     

17-11-2017

Vandecasteele Erik 3-1 Gryson Wilfried      
Depreytere Bernard 1-3 Mouton Tony
  
Pascal Roland
3-1 Anseeuw Bram
     
Dechamps Kevin
1-3 Verbeke Daniel
  
Maertens Yves
3-1 Debussche Freddy
     
Daniel Verbeke en nieuwkomer Tony Mouton
geven elkaar geen duimbreedte toe – integendeel hun partij was er een om in te kaderen.
Yves vervolledigd momenteel het podium. Freddy en Bram mochten tot op heden de zoete
smaak van de overwinning nog niet proeven,
maar dat komt ...

(20-10-2017)

Maertens Yves
2-2 Vandecasteele Erik   
Debussche Freddy    1-3 Dechamps Kevin   
Verbeke Daniel
3-1 Pascal Roland
  
Anseeuw Bram
1-3 Depreytere Bernard   
Mouton Tony
3-1 Gryson Wilfried

Heenronde - recreatieve spelers
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7. Marcel Bastiné
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7. Stefanie Cazoux

3

0

0

3

0

3

0

3 ptn

/

Bij onze recreatieve spelers zijn er nog
3 spelers die al hun partijen hebben
gewonnen, nl. de twee jeugdspelers
(Tim Jablonski & Tim Willaert) en
Roland Monbaliu.
Hun onderlinge partijen zullen de
doorslag geven bij de
eindreangschikking.
Inhaalpartijen Recreatieve reeks :
R1 :
R2 :
R4 :
R5 :

Roland Monbaliu - Tim Willaert
Fabiola – Tim Jablonski
Stefanie Cazoux – J. Cl. Jablonski
Tim Willaert – Stefanie Cazoux
Stefanie Cazoux – Tim Jablonski

West-Vlaamse Interclubs 2017-2018
Onze eerste deelname aan dit tornooi dat reeds enkele jaren bestaat – De kleine broer van de Nationale Interclubs binnen West-Vlaanderen en slechts 5 ronden te spelen telkens op vrijdagavond.
Na raadpleging met de leden en voorzien in de speelkalender neemt Nikei Gistel deel met 2 ploegen
van 4 spelers. Er word gespeeld in 2 reeksen (Reeks 1 : Gem Elo van de eerste twee spelers: +1800 en
Reeks 2 -1800) het tempo is 1h30 + 30 sec per zet volgens het ficher systeem. Voor dit tornooi werd
overgegaan tot aankoop van 8 nieuwe digitale klokken. De ploegopstelling is volgens het Nederlandse
systeem. (dwz dat de spelers niet dienen opgesteld worden volgens elo sterkte)
Op papier leek Gistel 1 een hapklaar brokje te zijn voor Oostkamp,
dat op ieder bord tussen de 100 en
400 elo punten meer had !
- De Oostkampse speler die gebibberd heeft die avond, was Harald
Larsen. Hij kwam door een file
later aan en verloor zo een kwartier
op de klok. Er kwam een variant
van het Spaans op het bord waar
onze Frederik Mylle precies wel
raad mee wist. Harald bleef een
pion achter in een toreneindspel,
maar kon de partij uiteindelijk
remise houden.
- Kurt Piceu speelde tegen Ronny
Degrande een droge opening waar
Ronny correct op reageerde. Na
een onnauwkeurigheid van Piceu,
had Ronny een grote remisekans.
Alleen, op het kritieke moment
aarzelde hij en speelde een mindere
zet. Die zet ruïneerde zijn hele
positie en de stroppen werden
dicht getrokken.
- Raf Barzeele (een gewezen jeugdspeler van Nikei Gistel) pakte het
positioneel goed aan tegen Kristof De Beir. Kristof wist Raf echter weg te drummen en stond volgens mijn bescheiden mening zelfs beter. Kristof was waarschijnlijk erg onder de indruk van de omstandigheden. Hij besefte dat hij
plots winstkansen had tegen een speler van bijna 500 elo meer … en kraakte onder de stress.
- Wim Boydens speelde een rechttoe-rechtaan opening die Michel Dewanckele blijkbaar nog nooit had gezien.
Eerst veroverde de Oostkamp speler een pion, later een stuk en de partij.

Onze eerste verplaatsing in deze competitie – ploeg 1 naar Kosk Oostende
Neen wij stelden niet onze sterkste ploeg op, maar ook Oostende niet, maar toch 4 spelers van ongeveer 1900 elo !
Ondanks dit elo overwicht, verdedigden onze spelers zich dapper en ja lieten de tegenstander zelfs zweten. Vooral
Kris speelde een zeer goede partij met (winst?) remise kansen.
Helaas werd het een droge 4-0 verlies.

Een vreemde start : Plots kwamen 8 spelers van Kortrijk binnen. Wat een luxe : 4 spelers en hun 4 secondanten !
Helaas moesten er 4 teruggaan naar hun club, daar Kortrijk 2 in feite thuis moest spelen ! Oeps, kleine blunder van
hun tornooileider !
Door de Nederlandse opstelling – werd besloten om Ronny en Frederik achteraan op te stellen (voor een zekere
winst ?)
- Kristof speelde een zeer goede partij en hield Mark (ook een ex-Nikei Speler) tot het einde in de greep. Maar met
beiden slechts 30 seconden over op de klok verloor hij jammer genoeg toch deze blitz.
Kristof kwam 1 pion achter, dan 2 pionnen, dan 3 maar via een golf van matdreigingen wint hij deze pionnen terug.
Dan geeft hij zijn A pion weg in het eindspel. (een mogelijke remise weggegeven)
- Michel speelde tegen de sterkste speler van Kortrijk 1, en dat was te merken – reeds na 10 zetten stond de koning
van Michel in midden van het bord ?
- Ronny speelde een keurige remise
- Frederik had niet zijn beste avond tegen een tegenstander die een encyclopedie was op gebied van schaakopeningen en theorie. Gelukkig kon Frederik in een verloren stelling nog remise houden.

Daniel Verbeke kwam in een soort koningsgambiet terecht en gooide er wel heel enthousiast een stuk tegenaan.
Met enthousiasme alleen geraak je er niet, dacht Jonny terecht, en hij nam het stuk in dank aan. Toen Daniël een
kwaliteit blunderde was het ‘over and out’.
William Verleye kwam niet goed uit de opening tegen Joris Verstegen. Hij speelde een beetje te passief en liet Joris
het initiatief nemen. Joris speelde plots twee vreemde zetten, al z’n voordeel was meteen weg. De stelling van
Joris hing nu met spuug en plak aan elkaar, maar hij hield het wel. Uiteindelijk werd de vredespijp gerookt met een
billijke remise.
Kris Steen moest het onderspit delven tegen een ervaren rot, Marc Clevers (ook een gewezen Nikei speler) !
De vreemdste partij van de avond was die van Jan De Soete tegen Rudy Duyck. Rudy verslikte zich meer dan een
beetje in een scherpe variant van het Siciliaans en werd vanuit de opening op een hoopje gespeeld. Rudy klampte
zich vast aan het beetje leven dat nog in z’n leger zat en bleef maar zo ambetant mogelijk doen. Het leek een kwestie
van nog enkele zetten voordat Rudy z’n hand zou mogen uitsteken. Toen dacht Jan van “Hé, als ik nu m’n dame op
dat veld zet, dan staat hij toch schaakmat?” Het was schaakmat geweest indien de reglementen zouden zeggen dat
een koning geen ander stuk mag slaan. Alleen, dit mag wel! Dus sloeg de stomverbaasde Rudy de dame van het bord
met z’n koning. Jan gaf verbouwereerd op. Wat een anticlimax van de partij! Hierdoor won de tweede ploeg van
Oostkamp wel met heel gevleide 3,5-0,5 cijfers.

Onze 2de ploeg ging op verplaatsing naar het verre Knokke.
- Alle 4 onze spelers kwamen slecht uit de opening (Misschien door opgedroogde hersens wegens drankgebrek ?).
Zowel Ronny als Kristof kwamen in tijdnood. Ronny probeerde door ruil zijn tegenstander tot remise te dwingen
maar na de verkeerde zet weigerde zijn tegenstander dit, waarop Ronny een pion verloor en zijn partij.
- Kristof moest een ruil doen van toren vs kwaliteit + pion om uit een benarde situatie te geraken. Kristof had een
gewonnen stellig, maar met geen tijd werd het remise.
- Bart speelde een zeer slechte partij en liet zich in de hoek drummen door een agressief spelende tegenstander. Het
werd een avondje gaatjes vullen in de stelling. Toen zijn tegenstander de mat in 2 forceerde en zijn Dame zuiver
weggaf, gaf hij op door het puur verschot. Dit punt werd in dankbaarheid aanvaard.
- Joris was de beste speler van de avond, maar wilde iets te veel en toen hij na een geweigerde remise, een pion verloor, werd het nog even spannend. Maar het bleef remise.

- Daniel speelde een zeer goede partij tegen een 300 elo punten sterkere tegenstander en behaalde een verdiende
remise.
- Zowel Kris Steen, als Tony Mouton (die zijn eerste tornooiwedstrijd speelde) verloren hun partij tegen een sterkere
tegenstander.
- Joris Verstegen speelde een hele scherpe partij met zwart. Door een foutje moest hij spelen met een paard en pion
tegen een toren. Daardoor heeft Joris elke zet met precisie moeten spelen. De tegenstander stond een pion voor,
maar had ook wat zwakheden die Joris uitbuiten. Toen zijn paard op een kritiek veld stond heeft Joris remise aangeboden. De tegenstander heeft die geweigerd. Uiteindelijk kon Joris gelijk maken en uiteindelijk de partij nog gewonnen. Het was een moeilijke, maar interessante partij. De tegenstander had nog 38 seconden over op zijn klok en Joris
had nog 42 minuten over.

JEUGD & VOLWASSENEN SCHAAKOPLEIDING
➢
Onder de deskundige leiding van onze nieuwe jeugdleider Kristof en met de hulp van Kris, Erik,
Bart, André, Daniel en Frederik bloeit onze jeugd- en volwassenschaak als nooit tevoren. Niet minder dan
27 jeugdspelers en 12 volwassenen, verdeeld over de verschillende stappen, geven elke zondagochtend het
beste van zichzelf. Nadat eerst de theorie wordt uitgediept, worden er onderlinge partijen gespeeld om dan
opnieuw te worden geanalyseerd. De stappen 2 - 3 & 4 spelen na de pauze een eigin NIKEI jeugdtoernooi.
De leerlingen van Stap 1 zullen hun eigen toernooi spelen op het einde van het seizoen.
Kortom met zo’n bende is er altijd plezier.
De foto op keerzijde is ook verschenen in “De Zeewacht” onder de titel : “Nieuw seizoen bij schaakclub
Nikei”

Kalender
VSF-schakers

Recreatieven

Vrijdag 01 december 2017
Heenronde 7
Recreatief inhaalpartijen
Vrijdag 08 december 2017
West-Vlaamse Interclubs* - R4
Recreatief heenronde 6
Vrijdag 15 december 2017
Inhaalpartijen
Recreatief inhaalpartijen
Vrijdag 22 december 2017
Heenronde 8
Recreatief heenronde 7
Zondag 24 december 2017
Géén jeugdschaak - lokaal gesloten
Géén schaaklessen
Woensdag 27 december 2017 &
Donderdag 28 december 2017 Kersttornooi voor de jeugd en begeleiders in Brugge.
Vrijdag 29 december 2017
Géén schaak - lokaal gesloten
Géén schaak
Zondag 31 december 2017
Géén jeugdschaak - lokaal gesloten
Géén schaaklessen
Vrijdag 05 januari 2018
Bekertornooi (3 ronden) voor VSF schakers & recreanten (géén receptie)
Vrijdag 12 januari 2018
Heenronde 9
Recreatief inhaalpartijen
Zondag 14 januari 2018
Schaaktornooi voor jeugd en recreanten (die op zondag een opleiding volgen)
gevolgd door nieuwjaarsreceptie voor alle leden: VSF spelers &
recreanten met hun partner & de jeugdspelers en hun ouders.

Zondag 14 januari 2018
Vrijdag 19 januari 2018
Vrijdag 26 januari 2018
Vrijdag 02 februari 2018

Liga kampioenschap in Brugge - R4
Inhaalpartijen
West-Vlaamse Interclubs* - R5
Terugronde 1

Recreatief inhaalpartijen
Recreatief terugronde 1
Recreatief inhaalpartijen

* VSF-spelers die niet meedoen aan de West-Vlaamse Interclub wedstrijden, kunnen die speelavond ook
een inhaalpartij spelen !

Liga Jeugdkampioenschappen 2017-2018
Op zaterdag 28 & zondag 29 oktober 2017 werden in
Brugge de West-Vlaamse jeugdkampioenschappen
georganiseerd. Om deel te nemen aan dit kampioenschap moeten de jeugdspelers aangesloten zijn bij het
VSF, dit brengt natuurlijk een extra kostprijs met zich
mee.
De jeugd van Nikei Gistel was aanwezig met 6 spelers:
Andrew, August en Willem van stap 2 en Keith, Youri
en Wesley van stap3.
August en Willem speelden bij de -10 jarigen, Andrew,
Youri en Keith bij de -12 jarigen en Wesley reeds bij de
-14 jarigen.
Willem en August konden beiden hun mannetje staan en behaalden dan ook een mooie 14de en 17de plaats
op hun eerste schaaktoernooi. Ook zorgden beiden voor de meest plezante schaakmatch van gans het toernooi
toen ze tegen elkaar uitkwamen.
Keith, Youri en Andrew verdedigden onze club met verve, wat resulteerde in een 9de, 13de en 14de plaats.
Keith speelde gans het toernooi met een blessure, Youri behaalde een sluwe maar Ooo zo grappige remise en
ook Andrew behaalde meerdere punten en dit als stap 2.
Wesley speelde bij de -14 jarigen, maar deze reeks werd echter samen gegoten met de -16, de -18 en de -20
jarigen, wat het natuurlijk extra moeilijk maakte. Wesley verkocht z’n vel echter duur en dit resulteerde in een
zeer mooie 12de plaats.
Proficiat aan de deelnemers!
Ook willen wij de ouders die gevoerd hebben/aanwezig waren en de begeleiders nogmaals bedanken.

Allerlei
VSF NIEUWSBRIEF
2 wekelijks publiceert de VSF (Vlaamse Schaakfederatie) een nieuwsbrief vol met schaaklessen, schaaktips,
schaakweetjes, tornooikalenders, enz ...
Wij zien dat slechts enkelen deze nieuwsbrieven raadplegen !
Vandaar deze oproep :
De nieuwsbrieven zijn GRATIS te raadplegen op onze website www.schaakgistel.be, daarna via de link
VSD-Nieuwsbrieven naar het wachtwoord: Nikei Gistel (N & G zijn hoofdletters!)
WEST-VLAAMSE INTERCLUBS 2017-2018
Het is de eerste maal dat wij deelnemen aan de West-Vlaamse Interclubs. Wij kregen van een deelnemer
reeds een persoonlijke reactie over zijn beleving in zijn eerste tornooi, maar ik zou graag hebben dat alle
deelnemers, na afloop van het toernooi, hun ervaringen noteren en in een mailtje aan mij laten geworden.
Dit om ons een betere inzichten te geven naar de toekomst toe. Ook mensen die daardoor iets minder
frequent konden spelen mogen ons hun reactie laten geworden.
JEUGDCRITERIUM / KERSTTORNOOI in BRUGGE
Op woensdag 27 en donderdag 28 december 2017 nemen wij deel aan het Jeugdtoernooi en Open schaaktoernooi - Kersttoernooi Brugge 2017
Locatie: OLVA, Collegestraat 24, Brugge (Assebroek)
Het toernooi is onderdeel van het Vlaams Jeugdcriterium 2017.
woensdag 27/12: Aanmelden van 11u30 tot 12u30, spelen tot 17u45
donderdag 28/12: Start partijen om 10u00, prijsuitreiking om 17u30
Er is een (volwassenen) toernooi voor de begeleiders.

