
Beste schaakvrienden,

”Schaakkring Nikei Gistel” werd ”Koninklijke” ! Een delegatie van ons
bestuur werd ontvangen door de Gouverneur van West-Vlaanderen Paul
Breyne. Tesamen met een aantal andere verenigingen werd onze vereniging
gemachtigd in haar titel  de benaming ” Koninklijke ” te gebruiken. 
André Steelandt ontving, als dienstdoend voorzitter, de bijhorende oorkonde
en het getuigeschrift. Marcel en Bart Denduyver waren eveneens aanwezig op
deze plechtige uitreiking. Op blad twee zie je de oorkonde. Met enige fierheid
mogen wij ons nu Koninklijke Schaakkring Nikei Gistel noemen of kort-
weg : K.S.K. Nikei Gistel.

Er is nog meer groot nieuws te melden. Zondag 23 april a.s. vieren wij Joris
Logier met zijn 55-jarig voorzitterschap van onze club en zijn afscheid als
aktief voorzitter van de Koninklijke SchaakKring Nikei Gistel. Het is dus een
unieke gelegenheid om Joris te danken voor zijn jarenlange inzet, voor zijn
”Nikei”, dit kan je het beste doen door aanwezig te zijn op zijn feest. Het  gaat
door in ”Hof Ter Haeghe” - een uitnodiging met alle details zal nog volgen.
Hou alvast deze datum vrij.

Oh ja ik zou het schaken zelf bijna nog vergeten ....
Bij het ten perse gaan van dit nummer stonden wij met onze club aan de lei-
ding in reeks 5D van de nationale interclubs. In het seizoen 52-53 hebben wij
ook al eens kampioen gespeeld maar dat is zo lang geleden dat géén enkele van
onze huidige deelnemers aan de interclubs toen al geboren was !
Voor al onze spelers die deelnemen - nog een duwke en dan kunnen wij nog-
maals de kampioenstitel vieren na meer dan 50 jaar...

Mag ik iedereen er reeds attent op maken dat op 19 mei ons Zwitsers tornooi
begint. Het is een open tornooi, dus als je schaakvrienden (of vriendinnen)
hebt, nodig hen dan uit. Hoe meer zielen hoe meer vreugd ...

Verder nog veel schaakplezier en tot een volgende Nikei Info ...

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

1. MYLLE Frederik 17 15 1 1 0 10 ptn 15,5 ptn

2. DEGRANDE Ronny 18 11 4 3 0 7,- ptn 13,- ptn

3. VANDENBROUCKE Tim 18 10 4 4 0 8,- ptn 12,- ptn

4. DEWANCKELE Michel 18 9 4 5 0 6,- ptn 11,- ptn

5. DENDUYVER Bart 19 6 10 3 0 6,- ptn 11,- ptn

6. BRUNO Fulvio 18 7 5 6 0 5,5 ptn 9,5 ptn

VYVEY Peter 18 7 5 6 0 5,5 ptn 9,5 ptn

8. HENDERYCKX Pieter 18 6 5 7 0 6,- ptn 8,5 ptn

9. VERBEKE Daniel 19 6 3 10 0 4,5 ptn 7,5 ptn

10. CORDY Joe 18 3 8 7 0 4,- ptn 7,- ptn

11. DENDUYVER Marcel 19 4 5 10 0 3,5 ptn 6,5 ptn

RANGSCHIKKING - Reeks I
seizoen 2005-2006

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

1. GIELEN Hector 15 8 6 1 0 6,5 ptn 11,- ptn

2. PASCAL Roland 15 8 4 3 0 6,5 ptn 10,- ptn

3. STEELANDT André 15 7 4 4 0 5,5 ptn 9,- ptn

4. GRYSON Wilfried 16 7 4 5 0 5,5 ptn 9,- ptn

5. VANDECASTEELE Erik 11 7 1 3 0 6,5 ptn 7,5 ptn

6. OLIVIER Luc 12 4 6 2 0 6,- ptn 7,- ptn

7. DEWILDE Raymond 14 5 1 8 0 3,5 ptn 5,5 ptn

8. MAERTENS Yves 13 4 2 7 0 2,5 ptn 5,- ptn

9. SPEGELAERE Agnes 15 3 2 10 0 1,5 ptn 4,- ptn

10. VERMEULEN Regina 14 2 0 12 0 1,- ptn 2,- ptn

RANGSCHIKKING - Reeks II
seizoen 2005-2006

Clubkampioenschap NikeiClubkampioenschap Nikei



BEKERTORNOOI - ereprijs ”Louis Vandecasteele”

1/8ste Finales
Andre Steelandt (15’) - Tim Vandenbroucke (13’) 1 - 0
Ronny Degrande (6’) - Regine Vermeulen (18’) 1 - 0
Bart Denduyver (8’) - Peter Vyvey (7’) 0 - 1
Yves Maertens (19’) - Roland Pascal (14’) 0 - 1
Agnes Spegelaere (17’) - Hector Gielen (16’) 1 - 0
Marcel Denduyver (12’) - Daniel Verbeke (10’) 1 - 0
Frederik Mylle (5’) - Michel Dewanckele (11’) 1 - 0
Joe Cordy(9’) - Bye 1 - 0

> André verslaat in de eerste ronde de vice-winnaar
van vorig jaar Tim (De verrassing van deze ronde),
Ronny zweet bloed en tranen versus Regine met 3-dub-
bel zoveel tijd, maar wint met nog 1 seconde op zijn
klok, Bart geraakt niet door de stelling van Peter en ligt
eruit in de eerste ronde.

1/4de Finales 
Agnes Spegelaere (17’) - Ronny Degrande (6’) 0 - 1
Roland Pascal (14’) - Joe Cordy (9’) 0 - 1
Marcel Denduyver (12’) - Frederik Mylle (5’) 1 - 0
Andre Steelandt (15’)  - Peter Vyvey (7’) 0 - 1
Michel Dewanckele (11’) - Vandenbroucke (13’) 0 - 1
Hector Gielen (16’) - Regine Vermeulen (18’) 1 - 0
Daniel Verbeke (10’) - Bart Denduyver (8’) 0 - 1
Yves Maertens (19’) bye  1 - 0

> Ook in de tweede ronde moet Ronny hemel en aarde
bewegen om de overwinning te behalen binnen de tijd.
De verrassing van deze ronde is de uitschakeling van de
bekerkampioen van vorig jaar, Frederik door Marcel. (Dit
betekent dat de beker minstens nog een jaar blijft) !

1/2 Finales 
Ronny Degrande (6’) - Peter Vyvey (7’) 0 - 1
Joe Cordy (9’) - Marcel Denduyver (12’) 0 - 1
Agnes Spegelaere (17’) - Andre Steelandt (15’) 1 - 0
Yves Maertens (19’) - Bart Denduyver (8’) 1 - 0
Hector Gielen (16’) - Tim Vandenbroucke (13’) 0 - 1
Frederik Mylle (5’) - Roland Pascal (14’) 0 - 1

Op vrijdag 6 januari ll. greep onze
(sobere) nieuwjaarsreceptie plaats
gevolgd door ons bekertornooi met
tijdshandicap. 15 Deelnemers namen
de handschoen op. Wie de beker drie
maal wint, mag deze behouden. Enkel
Frederik Mylle had reeds twee maal
gewonnen en kon de beker dus
definitief winnen.

Michel Dewanckele (11’) - Daniel Verbeke (10’) 1 - 0
Regine Vermeulen (18’) bye 1 - 0

> Peter wint van Ronny en is de eerste finalist. Marcel
behaald de overwinning tegen Joe en is bijgevolg onze
tweede finalist. Iets lager in de rangschikking was de ver-
rassing van deze ronde ongetwijfeld het verlies van Bart
tegen Yves en Frederik tegen Roland !

Finales
Marcel Denduyver (12’) Peter Vyvey (7’) 0 - 1
Ronny Degrande (6’) - Agnes Spegelaere (17’) 1 - 0
Roland Pascal (14’) - Tim Vandenbroucke (13’) 0 - 1
Yves Maertens (19’) - Joe Cordy (9’) 0 - 1
Michel Dewanckele (11’) - Hector Gielen (16’) 1 - 0
Frederik Mylle (5’) - Andre Steelandt (15’) 1 - 0
Regine Vermeulen (18’) Bart Denduyver (8’) 0 - 1
Daniel Verbeke (10’) - bye 1 - 0

> In een spannende finale is het Peter die wint van
Marcel en zo zijn eerste Bekertornooi wint.
Proficiat Peter!

Eindrangschikking
1) Peter Vyvey         Winnaar bekertornooi 2006
2) Marcel Denduyver 
3) Ronny, Joe, Tim
6) Agnes, Yves, Roland
9) Michel, Bart & Frederik
12) Regine, Hector & André
15) Daniel

Vernieuwd bekertornooi erelijst 
2006 : Peter Vyvey
2005 : Frederik Mylle
2004 : Michel Dehanne
2003 : Frederik Mylle
2002 : Roland Pascal
2001 : Bart Blondeel 

Marcel Denduyver tegen Peter Vyvey
tijdens de spannende finale partij

van ons bekertornooi

 



NIEUWE ELO
Speler Elo  NIEUWE gesp. verschil

sept. 05 ELO matchen

BRUNO FULVIO 1609 1633 74 +24
DEGRANDE RONNY 1799 1780 174 -19
DENDUYVER BART 1652 1656 713 +4
DENDUYVER MARCEL 1603 1579 516 -24
DEWANCKELE MICHEL 1634 1637 338 +3
GRYSON WILFRIED 1414 1428 528 +14
HENDERYCKX PIETER 1635 1644 378 +9
LEGEIN YOURI 1887 1892 104 +5
MYLLE FREDERIK 1845 1884 76 +39
OLIVIER LUC 1523 1523 28 =
PASCAL ROLAND 1478 1494 288 +16
PASSCHYN ROGER 1604 1604 252 =
STEELANDT ANDRE 1436 1436 403 =
VANDECASTEELE ERIK 1445 1468 151 +23
VANDENBROUCKE TIM 1555 1692 37 +137  !!!! 
VERBEKE DANIEL 1629 1615 313 -14
VYVEY PETER 1710 1699 121 -11

zondag 23 april 06 Viering 55 jaar voorzitterschap Joris
vrijdag 28 april Laatste speelavond clubkampioenschap
vrijdag 5 mei Snelschaakkampioenschap (of op 12 mei)
vrijdag 12 mei Lesavond (of op 5 mei)
vrijdag 19 mei Eerste ronde Zwitsers Tornooi ereprijs ”Joris Logier”
Vrijdag 30 juni Zevende en laatste ronde Zwitsers
zaterdag 1 juli Receptie & prijsuitreiking - afsluiting van het seizoen.

KALENDER  K.S.K. Nikei Gistel

Naar aloude gewoonte volgt na een schaakpartijNaar aloude gewoonte volgt na een schaakpartij
soms een ontspannend partijtje kaart !soms een ontspannend partijtje kaart !



JEUGDRUBRIEK   -   Kersttornooi Brugge

Aan het 34ste kersttornooi in Brugge op 28
en 29 december 2005 namen ongev. 350 jeugd-
spelers deel. Wat dit meteen het grootste  jeugd-
tornooi van België maakt en naar de meningen
van deelnemers en begeleiders van een sterker
niveau dan het Belgische Jeugdkampioenschap.
Er waren deelnemers uit Eupen, Namen,
Brasschaat, Aalter en... K.S.K. Nikei Gistel.
Ook opgemerkt op dit tornooi was Eva Van
Poucke
(-10) : dochter van onze ex-clubkampioen Piet
Van Poucke en spelende voor Landegem en
Daniël Jonckheere met zijn kleinzoon - zoon van
Bart Jonckheere  - ook een ex-clubkampioen van
Nikei en nu wonende in Roeselare. 
Het tornooi : Dag 1
Na een zoektocht naar een vrije parking in
Brugge - wegens het niet kunnen parkeren op de
speelplaats 
van de school zoals de vorige jaren,  kwamen we
net op tijd in het speellokaal voor de inschrijvin-
gen.
Ronde 1 : Door een menselijke fout werd Tim in de eerste ronde niet meegepaard in zijn reeks, en door een 2de fout werd hij niet Bye
(1punt ) maar afwezig gezet. Randee verliest zijn eerste partij door te vlug te spelen (een jeugdzonde zeker) , Arne komt schaak te staan
en denkt meer dan 30 min. na over het ene veldje waarop hij zijn koning nog kan zetten. Hij wint zijn partij daarna op tijd (een handig-
heidje zeker). Ruben verliest eervol tegen een sterkree tegenstander die vorig jaar 5,5 uit 7 behaalde.
Ronde 2 : Arne verliest van het vrouwelijk geslacht  (gebrek aan ervaring zeker), Ruben : geen commentaar, Tim wint met 
toren en 2 pionnen vs loper, en Randee wint grandioos zijn eerste punt met een Paard en enkele pionnen voorsprong.
Ronde 3 : Arne had een mat in 1 niet gezien (materie van stap 1) en verliest, Ruben heeft een lichte voorsprong met een toren vs loper
maar verliest in het eindspel, Tim staat in een slechtere positie tot zijn tegenstander een kwaliteit weggeeft en Randee speelt remise met
paard en loper vs toren.
Het tornooi : Dag 2
Gestart met de nodige vertraging door sneeuw en Randee die nog op zomeruur leefde. Na aankomst in Brugge werd eerst  aan de tor-
nooileiding melding gemaakt van ”het geval Tim Vandenbroucke”. Aan Tim was gezegd en bijgeschreven op het tornooiblad dat hij bye
was in de eerste ronde, maar de stand werd nooit aangepast zodat Tim onrechtmatig 1 punt  afgenomen werd! 
Ronde 4 : Randee gebruikt dit maal de volledige tijd, maar verliest na promotie van de tegenstander. Tim speelt remise, Ruben wint zeer
rap zijn eerste punt & Arne verliest.
Ronde 5 : Na de euforie van de vorige partij verliest Ruben nu zeer vlug, Randee wint, Tim wint na een penning op de dame van de tegen-
stander, en Arne verliest in het eindspel.
Ronde 6 : De gezonde effecten van kippensoep ipv Ice-tea beginnen te werken en een 2de punt is binnen voor Ruben, Randee verliest, Tim
verliest zijn dame na een aftrekschaak en Arne behaald een vlugge winst na 7 minuten.
Ronde 7 : Ruben verliest (Er was geen kippensoep meer zeker), Randee wint  ondanks een toren en pion achter, Tim speelt
remise met een kwaliteit voor (toren/loper). Arne wint ook zijn laatste partij met een dame achter door een lokkertje. 
Het tornooi : Uitslag
Tim (-16) 4/6 Zeer goed tornooi, spijtig van de eerste partij.
Randee (-14) 3,5/7 Een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Ruben (-14) 2/7 Idem zoals vorig jaar, maar tornooiervaring opdoen is momenteel het belangrijkste
Arne (-12) 3/7 Een zeer goede score voor een eerste keer.
Onze 4 jeugdspelers behaalden een behoorlijke score en iedereen was tevreden na afloop ondanks de enkele min punt-
jes van de organisatie. Na de prijsuitreiking werd het terugkruipen naar huis wegens het slechte weer (Sneeuw en
ijzel)! Als beloning werd nog een frietje gegeten in Eernegem.
Ook een woord van dank aan Ronny Degrande voor de extra begeleiding en foto’s van de eerste dag. 

verslag : Bart Denduyver

Proficiat aan al onze jeugdspelers die deze uitdaging durfden aangaan. Laat de anderen daar een voorbeeld aan nemen!
Het bestuur van K.S.K. Nikei Gistel.

Namen deel namens de jeugd van K.S.K. Nikei Gistel :
Tim Vandenbroucke (-16); Ruben Crevits(-14); Arne Degrande (-12) &

Randee Clybou (-14). 



Nikei aan de leiding ... Nikei voor kampioen ???  Wij blijven nog steeds ongeslagen na 9 ronden
en staan aan de leiding met 1,5 ptn voor op de tweede, maar wij mogen de beer niet schieten
voor het vel verkocht is, wij hebben nog twee zeeeeeer zware tegenstrevers. De volgende ron-
den tegen Kortrijk en Wetteren zullen dus van cruciaal belang zijn. Wij lezen her en der ( vooral
der) op web-sites van andere clubs over een verrassend Gistel ....

NATIONALE INTERCLUBS - Afd. 5D

Ronde 5
Oostende 3 - Nikei Gistel :  1,5 - 2,5

Bord 1 : Peter Vvey - ...... 1/2 - 1/2
Bord 2 : Bart Denduyver - Demeuter Robert 1 - 0
Bord 3 : Michel Dewanckele - ...... 0 - 1
Michel verliest een randpion in het eindspel, waar zijn
tegenstrever gretig gebruikt van maakt en dan is er ook
nog die digitale klok die zo stil vooruitgaat dat men het 
pas merkt als het te laat is.
Bord 4 : Fulvio Bruno - ...... 1 - 0 

Ronde 6
Nikei Gistel - Aalter 4 :  3 - 1

Bord 1 : Legein Yoeri - Hautekete J. 1 - 0
In een Benoni - opening werd een evenwichtige partij
pas beslist in het eindspel, toen zwart een stuk tegen een
vooruitgeschoven pion moest geven, waarna Yoeri het
snel afmaakte.
Bord 2 : Sloope - Mylle Frederik 1 - 0 
Frederik geraakt niet door de stelling van de tegenstrever,
en wanneer hij zijn toren verkeerd zet maakt zijn tegen-
strever hiervan dankbaar gebruik, zodat Frederik zijn
dame vs een toren moet ruilen.
Bord 3 : Bruno Fulvio - Collier E. : 1 - 0
Fulvio kon in het middenspel een paard voor een pion
voorkomen. Uit deze betere stelling was het enkel een
kwestie van tijd om meer te krijgen (een pion, enz)
Bord 4 : Goetstauwer C. - Vandenbroucke Tim   0 - 1
Tim komt al snel een pion voor in de opening, in ruil voor
tegenspel van zijn blinde tegenstander. Deze gaf echter
vlak voor het eindspel zijn toren weg en Tim won.

Ronde 7
KGSRL12 - Nikei Gistel : 2 - 2

Bord 1 : Vansteenkiste B (1567) - Frederik Mylle 1 - 0
Frederik komt een pion voor in het middenspel maar
moet hiervoor zijn rokade opgeven. Later vecht Frederik
met een loper vs een toren en pion een ongelijke strijd
Bord 2 : Peter Vyvey - Smiesmans St. (1530) 1-0
Na een sterke aanval op de koningsvleugel verliest de
tegenstander van Peter een kwaliteit en hij geeft op.
Bord 3 : Flamand Dt (1505) - Bart Denduyver 1-0
Verlies van pion door Bart na een offer van de tegen-
strever om zijn rokade te breken - slechte stelling en
helaas geen eeuwig schaak - Verlies in het eindspel.
Bord 4 : Tim Vandenbroucke - Cremers (NC): 1-0
Na 7 zetten wint Tim een kwaliteit na een dubbelzet en
na wat tegenspel mat in 20 zetten na amper 1 uur spel.

Het werd een zwarte zondag voor Nikei gezien voor het
eerst dit seizoen niet gewonnen werd, doch slechts een
gelijk spel uit de brand werd gesleept. De verliezers haal-
den allerlei excuses boven, zoals de vogelgriep ...
(Beiden hadden die middag kip gegeten ...).

Ronde 8
Nikei Gistel - Tielt : 4 - 0 !!!

Bord 1: Peter Vyvey - Tokaen Rouslan 1 - 0
Opening : Koningsgambiet (Cunningham - Verdediging).
Zwart geeft loper weg in de opening, later komt Peter
2 stukken voor met winst in 18 zetten.
Bord 2 : Vandeputte O - Fulvio Bruno 0 - 1
Fulvio verloor een stuk in de opening, maar na een
gevecht in het middenspel, had hij een gewonnen eind-
spel met toren + 2 pionnen tegen toren.
Bord 3 : Tim Vandenbroucke - De La Fontaine B. 1 - 0
Na een lastige eindspelpartij komt Tim 2 pionnen en
later zelfs een paard voor en wint dus ook de partij.
Bord 4 : Ketels G. - Steelandt André 0 - 1
André slaat met zijn toren een paard dat verdedigd 
staat door een pion, maar verkrijgt hierdoor in de vol-
gende zet een dubbelzet op koning en toren met winst
van een paard en deze partij.

Ronde 9
Knokke - Nikei Gistel : 1,5 - 2,5

Bord 1 : Dezutter (2059) - Legein J. (1890) 1/2 - 1/2
Een dikke proficiat voor Joeri die onze eer redde op het
eerste bord tegen een sterkere (zie elo) tegenstander.
Bord 2 : Peter Vyvey - Tavernier (1894) 1 - 0
Na een moeizame start verovert Peter een goede aan-
valsstelling op de koningsvleugel, waardoor hij een pion
voor komt, die uiteindelijk ook winst zal opleveren.
Bord 3 : De Neve (1835) - B. Denduyver 0 - 1
Een gesloten stelling of wat dacht je anders van Bart. Bart
verkrijgt uiteindelijk een doorgebroken pion met winst.
Bord 4 : Vandenbroucke - Van Loocke (1819) 0 - 1
Tim verliest eerst een paard en later nog een kwaliteit
tegen een ietsje te sterke tegenstrever.
Na een platte band of twee en een omweg via Lissewege
stond Knokke ons op te wachten met hun sterkste ploeg,
slik ... gelukkig groeiden onze spelers uit boven zichzelf
en namen winst mee naar Gistel ! 

Klassement na 9 van de 11 ronden

1° Nikei Gistel 27 ptn SB 17
2° Kortrijk 2 25,5 ptn SB 14
3° Knokke 24 ptn SB 13
4° Wetteren 2 22 ptn SB 13
5° Landegem 4 21 ptn SB 11
6° Oostende 3 21 ptn SB 11
7° K.Gentse12 17 ptn SB 9
8° Aalter4 16,5 ptn SB 7
9° Roeselare 2 15,5 ptn SB 6
10° Tielt 11,5 ptn SB 3
11° Veurne2 8 ptn SB 2
12° Waregem4 7 ptn SB 2

 


