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

55ste jaargang - juni 2022 - nr 250

Beste schaakvrienden,

NIKEI
INFO
250

Het clubkampioenschap loopt op zijn laatste
beentjes. Het klassement valt stilaan in zijn
definitieve plooi.
In reeks 1 behaald Jonas Van Dael met een
behoorlijke voorsprong de kampioenstitel
binnen. In reeks 2 moet Pieter Henderyckx zijn laatste partij alleen
maar spelen, de uitslag doet er niet meer toe om kampioen te zijn. Bij de
recreanten staat er ook geen maat op Willem De Beir. Proficiat aan
onze kampioenen.
Ik wil jullie ook allemaal uitnodigen op ons clubfeest op zondag
3 juli as in het SIGO. Daar vieren wij met een feestelijke BBQ, onze
kampioenen. Zie ook uitnodiging achteraan dit boekje.
Ik wil toch even stilstaan bij het nummer 250 van ons clubblad. In
oktober 1966 was het Marcel Denduyver die startte met ons clubblad.
De titel was toen: “Berichtenblad voor de Gistelse
Schaakkring”. Gedurende de eerste jaren werd het uitgegeven op
Quarto formaat (bestaat nu niet meer) op alcohol stencils.
In de jaren 80 werd dan overgeschakeld op stencils op A4 formaat. Het
typen van stencils op een typemachine waarbij géén lint werd gebruikt,
met het roze correctie potje naast je … En die stencils scheurden
verdomd gemakkelijk (liefst als ge bijna klaar waart !).
Tot juni 1992 gaf Marcel zaliger het clubblad helemaal alleen uit.
In september 1992 nam ikzelf de uitgave over van Marcel. Er werd
overgeschakeld op fotokopies en ook de naam veranderde ik toen in
Nikei Info.
Verder veel schaakplezier en tot een volgende Nikei Info,
André Steelandt
voorzitter

Stand clubkampioenschap
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Het clubkampioenschap loopt op zijn einde – nog enkele par jen te gaan. Waar de kampioenen van
1ste Reeks Jonas Van Dael en de Recrea eve Reeks Willem De Beir reeds bekend zijn – blij het
spannend in de 2de reeks met enkele spelers die zeer aan elkaar gewaad zijn. Pieter hee de beste
kaarten voor Jan en Tony, maar zoals steeds alles moet nog gespeeld worden. We danken iedereen
voor zijn deelname ondanks de Corona problemen en de vele inhaalpar jen hierdoor.

Krekeltoernooi 2022
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Na twee jaar stond op vrijdag 22 april het Tieltse Krekeltornooi weer op het programma. Vijf ronden
rapid met jdshandicap op meer dan 50 borden! De Gistelse delega e bestond uit negen spelers, nl.:
Ivo Van Dale, Kenny Dorchain, Robbe Gregorius, Kristof De Beir, Jonas Van Dael, Anthony Cafmeyer,
Jordy Corthals, Wesley Declerck en Kris Steen.
Ronde één begon al met een duel Ivo Van Dale vs Kenny Dorchain. Meteen een eerste zege voor
Kenny (op jd). Ronde één zag zeven Gistelse overwinningen, een droomstart.
Het succes ging verder in de 2de ronde voor Wesley Declerck en Kris Steen.
Als dat geen mooie tussenstand
is. Kris blunderde echter in de
3de ronde, terwijl Wesley
verder ging met drie op drie. De
ranking van Wesley werd dan
conform het reglement
aangepast aan zijn werkelijke
sterkte.
Jordy Corthals speelde zijn
allereerste toernooi. Zijn drie
eerste rondes gingen minder, maar hij hield het beste voor het laatst. Een remise in ronde vier en een
winst in ronde vijf. De prijzen, die geloot werden, waren niet naar de Gistelse spelers, maar er kwam
wel een beker meer naar huis. Wesley won de categorie -18j.
De sfeer was zeer aangenaam er was duidelijk knaldrang van
alle spelers. Iedereen sprak zich uit om volgend jaar opnieuw
deel te nemen. Go Nikei!

Culturele uitstap - 2022
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Na twee jaar onderbreking herva en we ons dagje cultuur en dit jaar ook dagje natuur !
Wij Bezochten het provinciaal domein De Blankaart in Woumen op Pinstermaandag 6 juni . De gids
gaf eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van het Kasteel “De Blankaart”. Daarna volgde een
rondvaart met de uisterboot. De terugweg naar het kasteel werd wandelend afgelegd, waarbij de
gids deskundige uitleg gaf over de vele vogelsoorten en plantensoorten die te bewonderen waren in
dit prach ge stukje natuur. Na een bezoek aan het museum in kasteel, werd afgezakt naar herberg
"De Speelman”, waar we konden nakaarten, iets eten en drinken, om daarna moe maar tevreden
huiswaarts te keren.

Jeugdtoernooi Nikei Gistel - Vliegend peerd Bredene
➢ Onze jeugdleiders Kristof en Kris
hebben op zondag 15 mei ll, een
vriendschappelijk jeugdtoernooi
georganiseerd met als tegenstander
de jeugd van het Vliegend Peerd
Bredene. Gezien het gebrek aan
andere toernooien kon onze jeugd
hiermee enige ervaring opdoen in
het spelen van schaaktoernooien.
➢ De jeugdspelers waren verdeeld
over 2 reeksen, nl stap1 & 2
(Totaal 21 deelnemers) en
stap 3 & 4 (totaal : 14 deelnemers).
➢ Hieronder enkele sfeerbeelden.

Familieschaaktoernooi
Dit seizoen hebben wij het familietoernooi ingericht, los van de nieuwjaarsreceptie en
dit op zondag 29 mei 22 in het SIGO - Gistel.
Om iedereen een faire kans te geven, spelen wij, zoals de vorige edities, in 2 afzonderlijke
reeksen:
Er werd gespeeld in een reeks jeugd (stap 1-2-3) + recreanten en jeugdspelers
(stap 4), samen met de familie en een VSF reeks. Er waren 4 ronden rapid (10
minuten per speler) met Zwitserse paring, gevolgd door een finale.
-Iets voor 12 uur werden de finales gespeeld
In de VSF-reeks: Piet Van Poucke vs Robbe Gregorius
in de reeks jeugd stap 1/2/3: Freek Trouwaen vs Wannes De Beir
Bij de recreanten& jeugd stap 4: Wout Tratsaert vs Rhune Rosseel
Bij de Familieleden: Bart De Beir vs Quinten Steen
Eindwinnaars waren :
VSF-reeks: Piet Van Poucke - Jeugd stap 1/2/3: Freek Trouwaen - Recr/jeugd stap 4:
Wout Tratsaert - Familie: Bart De Beir
Nadien volgde nog een drankje en een broodje, tijdens een gezellig samenzijn - We danken
Erik en Freddy voor de bar en Kenny voor de prachtige bekers.
De winnaars samen
met het bestuur:
Vlnr.: Tony Mouton;
André Steelandt;
Erik Vandecasteele;
Wout Tratsaert;
Freek Trouwaen;
Piet Van Poucke;
Bart De Beir;
Kristof De Beir;
Kris Steen.

Beste spelers, partners, oud-spelers, jeugdspelers, ouders en sympathisanten,
Als afsluiting van ons (door Corona onderbroken) speeljaar, nodigen wij u allen uit op ons Clubfeest !
Het feest gaat door op zondag 3 juli 2022 in het schoolgebouw van het SIGO in Gistel.
Naar jaarlijkse gewoonte worden op ons clubfeest de prijzen van het clubkampioenschap en de
jeugdkampioenen gevierd.
Vanaf 11u30 verwelkomen wij U graag op de receptie met koude en warme hapjes.
Om 13u00 volgt een Scampi brochette als voorgerecht en
als hoofdgerecht: Côte à l’os met frietjes en groentenbuffet.
Voor de niet vleeseters is het mogelijk om gebakken zalm te bestellen, eveneens met frietjes en
groentenbuffet. Wil dit duidelijk vermelden bij uw inschrijving !
Kindermenu : 1 worst en 1 stukje kip, frietjes en groentjes
De oudere jeugd, met voldoende eetlust, mag ook opteren voor een volwassenen menu.
Prijs: Volwassenen: 28 euro pp
Jeugd tot 14 jaar (kindermenu): 12 euro
kinderen tot 3 jaar : gratis
Dranken aan tafel niet inbegrepen !
Vooraf inschrijven ten laatste op maandag 27 juni, bij onze feestleider Erik Vandecasteele Tel.: 0493 18 40 91 of mail: erik.vandecasteele@telenet.be + betaling via overschrijving op
rek.: BE71 0689 0329 7369 van “Schaakclub Nikei Gistel” met vermelding van aantal personen +
aantal kindermenu’s + aantal kinderen tot 3 jaar.
Met dit clubfeest, beëindigen wij een mooi schaakseizoen. Na een welverdiende zomervakantie,
hopen we u allen in september terug te zien aan onze schaaktafels.
Het bestuur

