
Beste schaakvrienden,

De kampioenen zijn gekend. Het was een unicum voor onze club, nl. voor het
eerst is iemand erin geslaagd zesmaal clubkampioen te worden. Michel Dehanne werd
dus kampioen, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren was het ditmaal zééér nipt,
slechts één puntje voorsprong. Niettemin een dikke proficiat Michel.

In reeks II werd Bruno Fulvio kampioen zonder ook maar één partij te verliezen,
twee remises tegen ondergetekende en eentje tegen Tim waren de enige puntjes die Fulvio
liet liggen. Wij zijn benieuwd wat het worden zal volgend seizoen in eerste reeks. Proficat
Fulvio. Bij onze recreatieve spelers (helaas slechts een drietal) was Hector Gielen de
beste. Ook een proficiat aan Hector.

Ons Zwitsers tornooi is bij het ter perse gaan reeds aan zijn vijfde ronde toe en
daar lijkt Bart Denduyver de beste papieren te hebben na winst tegen Joeri Legein en
tegen Frederik Mylle, voorwaar géén gemakkelijke opdracht.

Zaterdag 2 juli a.s. is iedereen uitgenodigd op onze gratis receptie met prijsuit-
reiking in ons lokaal. Zij die het willen kunnen daarna onze clubmaaltijd bijwonen en
nuttigen bij de Chinees.  U komt toch ook .....

Enkelen onder onze spelers hebben gevraagd om volgend seizoen te kunnen deel-
nemen aan het interclub kampioenschap. Dat zijn een elftal partijen op zondag namid-
dag, waarvan de helft in ons lokaal en de helft op verplaatsing. Reeds een vijftal spelers
hebben zich bereid verklaard om hetzij telkens, hetzij af en toe een partij te spelen, van-
daar dat wij langs deze weg een oproep doen naar spelers die ook willen aantreden.
Gelieve contact op te nemen met onze tornooileider Bart.

Volgend seizoen willen wij het eens over een andere boeg gooien om ons seizoen
te openen. Gezien schaken een sport is, willen wij volgend seizoen op een sportieve
wijze openenen met een fietstocht, waarbij natuurlijk onze echtgenoten en vrienden ook
zeer welkom zijn. Op maandag 15 augustus fietsen wij tegen een zeer matig tempo (30
trappen in 1u30 of zoiets) met de Schaakclub - Met regelmatig een pauze voor een drank-
je en een hapje -  Ook voor de niet geoefende fietsers onder ons mag dit géén probleem
zijn - Wij vertrekken om 10 uur op de markt en denken terug in Gistel te zijn rond 18 uur.
Zeker een aanrader !!!

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

Redactie en

verantw. uitgever : 

André STEELANDT

Westkerkestraat 72 - 8480 Eernegem
Tel. 059 / 29 96 22  of  059 / 51 38 92
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pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. heenronde terugronde totaal ptn.

1. DEHANNE Michel 20 14 4 2 0 36 ptn 29 ptn 66 ptn

2. MYLLE Frederik 20 13 6 1 0 34 ptn 31 ptn 65 ptn

3. DEGRANDE Ronny 20 10 9 1 0 34 ptn 25 ptn 59 ptn

4. VYVEY Peter 20 8 5 7 0 27 ptn 23 ptn 49 ptn

5. DENDUYVER Bart 20 5 10 5 0 23 ptn 22 ptn 45 ptn

6. LEGEIN Joeri 10 7 3 0 0 10 ptn* 34 ptn 44 ptn

7. CORDY Joe 20 5 8 7 0 25 ptn 18 ptn 43 ptn

8. VERBEKE Daniel 20 5 4 11 0 21 ptn 18 ptn 39 ptn

HENDERYCKX Pieter 20 5 4 11 0 20 ptn 19 ptn 39 ptn

10. DEWANCKELE Michel 20 4 4 12 0 16 ptn 20 ptn 36 ptn

11. DENDUYVER Marcel 20 2 6 12 0 15 ptn 17 ptn 32 ptn

EINDRANGSCHIKKING  VSF-SPELERS
REEKS I     •   seizoen 2004-2005

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

1. BRUNO Fulvio 19 16 3 0 0 38 ptn 32 ptn 70 ptn

2. VANDENBROUCKE Tim 19 13 4 2 0 33 ptn 29 ptn 63 ptn

3. VANDECASTEELE Erik 19 12 3 4 0 27 ptn 31 ptn 58 ptn

4. PASCAL Roland 19 10 3 6 0 28 ptn 24 ptn 52 ptn

GRYSON Wilfried 19 10 3 6 0 29 ptn 23 ptn 52 ptn

6. STEELANDT André 19 9 4 6 0 28 ptn 22 ptn 50 ptn

7. GIELEN Hector (Re) 19 6 3 10 0 22 ptn 18 ptn 40 ptn

8. SPEGELAERE Agnes (Re) 19 3 2 14 0 17 ptn 13 ptn 30 ptn

9. VERMEULEN Regina 19 3 2 13 1 18 ptn 11 ptn 29 ptn

10. MAERTENS Yves (Re) 19 1 6 12 0 14 ptn 14 ptn 28 ptn

EINDRANGSCHIKKING  RECREATIEVE & VSF-SPELERS
Reeks II   -   seizoen 2004-2005

Een unicum in de geschiedenis van Nikei !! Voor de eer-
ste maal een 6-voudige kampioen, nl. Michel Dehanne.
Proficiat Michel. Maar het was close dit jaar !  Frederik
Mylle strandde op 1 schamel puntje. Het verlies van
Frederik tegen Daniël en de remise in de laatste partij vs
Bart deden hem de das om. Ronny zwakte wat af in de
laatste partijen en strand op 7 punten van Michel op  een

3de plaats. Nieuwkomer Joeri, die slechts startte in de
terugronde, zal de man zijn om in de toekomst in het
oog te houden, want als wij enkel naar de terugronde
kijken zou Joeri kampioen geworden zijn met 3 punten
voorsprong ! De twee dalers naar de reeks 2 zijn helaas
Marcel Denduyver en Michel Dewanckele.  

Met geen enkele verliespartij word Fulvio Bruno
Kampioen reeks II. Proficiat Fulvio. Hij zal zeker een
aanwinst zijn volgend seizoen in de eerste klasse. Op
een verdienstelijke 2de plaats eindigt Tim die langzaam
maar zeker naar boven stijgt in de hogere schaakregio-
nen. Erik snoepte in de laatste partijen de derde plaats af

van Wilfried, die een zeer goed schaakjaar had. Het
peleton wordt gevormd door Roland, André en Hector.
Agnes, Regine en Yves vervolledigen het klassement. 

Kampioen van de recreatieve schakers is Hector Gielen
geworden. Proficiat Hector.

 



WWWWeeeesssstttt ----VVVV llll aaaaaaaammmmssss   LLLL iiii ggggaaaa   kkkkaaaammmmppppiiiiooooeeeennnnsssscccchhhhaaaapppp  iiiinnnn   VVVVeeeeuuuurrrrnnnneeee

A-Klasse (+2000 elo)  :
West-Vlaams kampioen: Yen
Peeren uit Oostende met 5,5/7
Michel Dehanne eindigt op
een 7de plaats met 1,5/7

B- Klasse (1800 - 2000 elo) :
West-Vlaams kampioen :
Dieter Devolder uit Waregem.

C-Klasse (1600 - 1800 elo) :
In deze reeks niet minder dan 4
deelnemers van Nikei Gistel.
West-Vlaams kampioen :
Patrick Verbrugge met 5,5/7
voor Frederik Mylle met 5/7.
Marcel & Bart Denduyver en
Michel Dewanckele eindigen
respectievelijk op een 9de,
10de en 11de plaats met 3/7.

Ronde 5    25-01-2005
Verbrugghe Patrick - Mylle Frederik         1/2-1/2   
Dewanckele Michel - Galle Erik 0-1   
Denduyver Bart - Nolf Franky                    1/2-1/2   
Vandenabeele Frans - Denduyver Marcel 0-1   

Ronde 6   23-02-2005
Mylle Frederik - Desmedt Carl 1/2-1/2   
Denduyver Marcel - Galle Erik 0-1   
Vanspeybrouck Nicolas - Denduyver Bart 1/2-1/2   
Nolf Franky - Dewanckele Michel 1-0   

Ronde 7   21-03-2005
Dewanckele Michel - Mylle Frederik 0-1   
Denduyver Bart - Denduyver Marcel 1/2-1/2   

De laatste ronde was een Gistels onderonsje.
Het  verlies in de eerste en de 2 remises in ronden 5 en
6 kosten Frederik de titel. Maar gezien zijn huidige elo
kan hij volgend jaar toch (waarschijnlijk) starten in de B-
Reeks.  
Wat niemand echt verwonderd, maar Bart speelde 6
remises op 7 partijen. Zeker niet zijn beste
Ligakampioenschappen. 

D-Klasse (-1600 Elo) :
West-Vlaams Kampioen : Fulvio Bruno met 5,5/7

Na de laatste partij werd het nog superspannend en
bang afwachten in de D-Reeks, want met de remise in
ronde 6 en het verlies in de laatste ronde kwamen de
tegenstanders van Bruno tot op gelijke hoogte en waren

het de weerstand van Sonny-Berger die
het verschil maakten. 

Ronde 5   25-01-2005
Bruno Fulvio - Degrieck Peter 1-0   
Steelandt Andre - Gryson Wilfried 1-0
Verbrugghe J. - Vandenbroucke Tim   0-1  

Ronde 6   23-02-2005
Deferme Christophe - Bruno Fulvio

1/2-1/2   
Degrieck Peter - Vandenbroucke Tim

0-1   
Callens Frank - Steelandt Andre

1-0   
Gryson Wilfried - Deferme Vincent

0-1   

Ronde 7   21-03-2005
Bruno Fulvio - Vergote Steven 0-1   
Van Den Berghe Jason -
Vandenbroucke Tim 0-1   

Steelandt Andre - De Coster Jean 1-0   
Gryson Wilfried - bye

- In de laatste ronde moest Tim het opnemen tegen het
jeugdtalent Jason Vandenberghe die op een 11de plaats
eindigde in het eindklassement.

1. Bruno Fulvio 5,5 / 7
5. Vandenbroucke Tim 5.0 / 7
9. Steelandt Andre 4.0 / 7
14. Gryson Wilfried 3.0 / 7

Opnieuw heeft Nikei Gistel een West-
Vlaams schaakkampioen. Fulvio Bruno

werd kampioen in de D-reeks.
Proficiat Fulvio.

Deelnemers van Nikei Gistel :
Staande vlnr Frederik Mylle; Fulvio Bruno; Tim Vandenbroucke &
Wilfried Gryson.
Zittend André Steelandt & Bart Denduyver.
Ontbraken op de foto : Marcel Denduyver & Michel Dewanckele

              



Nieuwe ELO-LIJST  -  Feb 2005

KALENDER

Speler elo elo gespeelde nieuw verschil
Jan 2004 Aug 2004 partijen elo Feb 2005

1. DEHANNE MICHEL* 2012 2007 780 1972 -28

2. MYLLE FREDERIK 0 1739 24 1838 +99

3. LEGEIN JOERI 84 1821

4. DEGRANDE RONNY 1728 1728 ? 1796 +68

5. CORDY JOE* 1809 1799 636 1779 -20

6. VYVEY PETER 1665 1688 88 1714 +26

7. DENDUYVER BART 1680 1649 662 1663 +14

8. VERBEKE DANIEL 1591 1614 283 1647 +33

9. DEWANCKELE MICHEL 1578 1680 301 1639 -41

10. HENDERYCKX PIETER 1622 1655 349 1627 -28

11. DENDUYVER MARCEL 1633 1633 480 1610 -23

12. PASSCHYN ROGER 1671 1662 245 1604 -58

13. VANDENBROUCKE TIM 0 0 20 1536

14. FULVIO BRUNO 1472 1530 +58

15. PASCAL ROLAND 1454 1474 269 1481 +7

16. STEELANDT ANDRE 1517 1480 378 1468 -12

17. GRYSON WILFRIED 1398 1426 485 1438 +12

18. VANDECASTEELE ERIK 1476 1443 132 1421 -22

19. SPEGELAERE AGNES* 1299 1292 633 1275 -17

20. VERMEULEN REGINA* 1150 1168 419 1166 -2

21. CAFMEYER ALEXANDER 0 0 4 0

Zaterdag 2 juli 2005 Receptie met prijsuitreiking
Clubmaaltijd - zie uitnodiging

Maandag 15 augustus Opening van het nieuw seizoen met een fietstocht tegen een 
zeer matig tempo (30 trappen in 1u30 of zoiets) met Nikei - Er is
regelmatig een pauze voorzien voor een drankje en een hapje -  
Ook voor de niet geoefende fietsers onder ons mag dit géén
probleem zijn - Zeker een aanrader.!!!

Vrijdag 26 augustus 2005 Algemene Vergadering met inschrijving voor het nieuw seizoen 
+ Simultaan van de Kampioen(en)

Vrijdag 02 september 2005 Tornooitje Paard in de Zak / Uiterste datum voor inschrijvingen 
v/h clubkampioenschap.

Vrijdag 09 september 2005 Start Clubkampioenschap 2005 - 2006

Zondag 2 oktober 2005 Start jeugdschaak

Vrijdag 06 januari 2006 : Nieuwjaarsreceptie + Bekertornooi ereprijs “Louis Vandecasteele”

                                                                  



3de Westvlaams liga ploegenkampioenschap

- Op Zaterdag 21 mei ll. organiseerde Nikei Gistel het 3de West-Vlaams Ploegenkampioenschap voor teams
- 11 Ploegen van 4 spelers namen de strijdbijl op, in 2 reeksen (+ en - 1800 elo - gemiddelde sterkte per ploeg). Er
werd gespeeld in een Zwitsers Systeem van 5 ronden met een tempo van 20 min per speler per partij. 
- Het tornooi werd een succes en hopelijk kunnen wij dit tornooi in de toekomst nogmaals inrichten met een nog gro-
tere deelname van de West-Vlaamse clubs.
- Onze ploeg van Nikei eindigde op een verdienstelijke 2de plaats in haar reeks.

Reeks I (ELO + 1800)
1) Brugge (gem. elo 1966)
2) Oostkamp. (gem. elo 2184 !!!)
3) Brugge 2 (gem. elo 2162) 
4) Oostende 1 (gem. elo 2065)
5) Bredene (gem. elo 1808) 
6) Izegem (gem. elo 1910)
7) Veurne (gem. elo 1921)

Onze bijzondere dank gaat uit naar : 
De ploeg van Nikei Gistel: Frederik, Bart, Tim & Daniël.
Tornooileider : André Steelandt.
Computer-paringen : Bart Denduyver
De bardames die gans de namiddag druk in de weer waren : Christiane, Kathleen en Arlette. 
Schaakclub Bredene voor het beschikbaar stellen van bijkomende klokken en stukken. 
Dhr. Naert die onderstaande foto en artikel liet verschijnen in de Zeewacht.

Reeks II  (ELO - 1800)
1) Oostende 2 (gem. elo 1678) 
2) Nikei Gistel (gem. elo 1671)
3) Poperinge (gem. elo 1154)
4) Oostende 3 (0) > Een jeugdploeg. 

      



Ronde 1   13 mei 2005
Mylle Frederik - Vandenbroucke Tim 1-0   
Pascal Roland - Legein Youri 0-1   
Cordy Joe - Steelandt Andre 1-0   
Gryson Wilfried - Denduyver Bart 0-1   
Verbeke Daniel - Spegelaere Agnes 1-0   
Vermeulen Regina - Bartier Wieland 0-1   
Dewanckele Michel - Pille Gilbert 1/2-1/2   
Gielen Hector - Denduyver Marcel 0-1 

Frederik (titelverdediger) wordt direct in de verdediging
gedrongen met één pion (en zelfs 2) achter in een lang
eindspel, maar plots waren de rollen omgekeerd en
stond Tim achter.
- Joeri stond 3 pionnen voor tegen Roland en was te
sterk.
- Joe kan een pion voorkomen en in het eindspel kwam
André net die tekort.
- Wilfried bouwde muurtjes vs Bart. Maar die kon er
doorbreken en winnen.
- Agnes en Regine werden onder de voet gelopen door
resp. Daniël en Wieland. De partij tussen Michel en
Gilbert was fantastisch, Een eindpsel met Dame vs
Toren, Loper en Pion, die net voor de tijdgrens eindig-
de in remise.
In de partij tussen Hector en Marcel, kwam Hector 2
pionnen voor en in een gewonnen stelling, maar door
een schaak en een dubbelzet die Marcel uit zijn mouw
schudde, kon die toch verrassend winnen. 

Ronde 2    20 mei 2005
Denduyver Bart - Mylle Frederik 1-0   
Legein Joeri - Verbeke Daniel 1-0   
Bartier Wieland - Cordy Joe 1/2-1/2   
Denduyver Marcel - Dewanckele Michel 1/2-1/2   
Pille Gilbert - Pascal Roland 0-1   
Vandenbroucke Tim - Vermeulen Regina 1-0   
Steelandt Andre - Gielen Hector 1/2-1/2    
Spegelaere Agnes - Gryson Wilfried 0-1   

Een Superspannende partij tussen Frederik en Bart die
plots keerde het voordeel van Bart met behulp van de
klok in een gewonnen maar aartsmoelijk eindspel.
- Wieland heeft een pion meer maar ongelijke lopers
maken het remise.
- Marcel zag een mat in 2 over het hoofd toen hij remi-
se voorstelde. 
- Na het vlugge verlies van de rokade en het vroeg in
partij op de loop moeten gaan met de koning, kan
Roland zich herpakken in het middenspel en hij wint
alsnog.

10de editie Zwitsers Tornooi
ereprijs “Joris Logier”

Ronde 3    27 mei 2005
Denduyver Bart - Legein Joeri 1-0   
Cordy Joe - Denduyver Marcel 1-0   
Mylle Frederik - Bartier Wieland 1-0   
Verbeke Daniel - Pascal Roland 0-1   
Dewanckele Michel - teelandt Andre 0-1   
Gryson Wilfried - Vandenbroucke Tim 0-1   
Vermeulen Regina - Pille Gilbert 1/2-1/2   
Gielen Hector - Spegelaere Agnes 0-1   

> Na Frederik, het 2de schaakzwaargewicht voor Bart.
Een gelijkopgaande partij, tot Bart een pion kon voor-
komen in het middenspel en na nog een lang eindspel
Bart er eindelijk  voordeel met winst kon uithalen.
Bart komt hierdoor alleen aan de leiding.
-  Marcel laat zich vangen in een openingsval en ver-
liest een loper en even later de partij.
- Frederik wint een pion in de opening en dit is
genoeg voor de winst later in de partij.
- Daniël wist van de warmte en speelde op een
bepaald ogenblik voor twee. Jammer genoeg volstond
dit niet, want toen hij zijn loper kwijtspeelde was het
gedaan.
- Michel verliest een paard in het middenspel en even
later komt André nog een  pion voor, met later winst.
- Wilfried krijgt de kans niet om muurtjes te bouwen
en word reeds in de opening onder druk gezet met
verlies van een pion tot gevolg.
- Gilbert komt een pion voor in het middenspel, maar
dit was niet genoeg voor de winst.
- Agnes verrast Hector met een dubbelzet van het
paard met een mat in 2 tot gevolg.

Klassement na ronde 3
1. Denduyver Bart 3.0
2. Cordy Joe 2.5
3. Mylle Frederik 2.0
4. Legein Joeri 2.0
5. Pascal Roland 2.00
6. Steelandt Andre 1.50
7. Vandenbroucke Tim 1.50
8. Denduyver Marcel 1.50
9. Bartier Wieland 1.5
10. Dewanckele Michel 1.5
11. Verbeke Daniel 1.0
12. Gryson Wilfried  1.0
13. Pille Gilbert 1.0
14. Spegelaere Agnes 1.0
15. Gielen Hector 0.5
16. Vermeulen Regina 0.5

        



Belgisch Jeugdkampioenschap te Eupen Verslag van Frederik Mylle

Het Belgisch jeugdkampioenschap 2005 nam
plaats te Eupen van 2 tot 10 april. Er waren
bijna 300 deelnemers. Er werden in reeksen
van je eigen leeftijd gespeeld, enkel de -18 en
de -20 speelden in dezelfde reeks en telde 21
deelnemers. De speelzaal was ruim en goed
gelegen (in het shoppingcenter ‘Eupen
Plaza’). Ook de organisatie verdiend een
complimentje met de stipte start van elke
ronde en de prijsuitreiking. Ook de jeugdher-
berg was netjes en gezellig en zorgde boven-
dien ook nog eens voor genoeg nevenactivi-
teiten. Wat mijn deelname betreft trad ik aan
bij de -18 jarigen en bijgevolg ook bij de -20
jarigen. De eerste ronde kwam ik zonder
kleerscheuren door tegen Anton Heyerick
(1319 Elo). De tweede ronde had ik echter
geen geluk met de paring, ik moest Cedric-

Johan Van Peer (1977 Elo) van het bord trachtten te spelen. Na een voorbereiding van 7 uur ben ik
na 3 uur spel daar dan ook in geslaagd. Het was makkelijke partij waarin ik in geen tijd 3 pionnen
voorstond. Dankzij deze overwinning was mijn volgende tegenstander sterktehouder Semen
Minyeyevtsev (2215 Elo). Hij had de fout gemaakt mee te spelen in mijn favoriete opening en kreeg
bijgevolg geen enkele aanvalskans. Alhoewel ik de betere stelling had stelde ik toch remise voor,
die hij met open armen aannam. De euforie was groot en ook Tom Piceu was vol lof over mijn par-
tijen. Tussenstand: een derde stek met 2,5 uit 3. De gevolgen van iedere dag te schaken, wanneer
je dat niet gewoon bent, staken vanaf de vierde dag de kop op. De volgende dagen startte ik zeer
moe aan de partijen en speelde, met enkele uitzonderingen, zeer ondermaats. De vierde ronde
maakte ik de ene blunder na de ander tegen Roel Hamblock (1940 Elo) die me dan ook een dikke
vette nul opleverde. De klap was zeer zwaar. Ronde 5, ik was zeer goed voorbereid en bereikte dan
ook een gewonnen positie (een dame en pion tegen toren en pion). Toen maakte ik echter een fout
waardoor mijn tegenstreefster Vicky De Gueldre (1832) een dolle toren verkreeg (dit is een toren
die je de hele tijd schaak zet, maar die je echter niet mag slaan of de tegenstander staat pat.) deze
partij leverde dan ook remise op. Iedere dag schaken, gepaard met zes uur slaap op een dag dank-
zij de houtzagerij van Phillipe van Speybroeck gaat niet iedereen goed af. Zo zat ik in de zesde
ronde in te dutten achter het bord tegen een goed spelende Sarah Dierckens (1758 Elo) die me
direct van het bord mepte. De partij duurde slechts 20 zetten. De extra tijd die ze me bezorgde
wendde ik dan ook aan om een beetje te rusten. Toen ik de paringen van de zevende ronde bekeek
was ik zeer tevreden met mijn tegenstander: Yannick Paquet (1282 Elo). Ik vond het niet nodig me
voor deze partij voor te bereiden en bleef tot 11 uur ‘s ochtends in bed liggen. Deze extra nach-
trust leverde een prachtige matcombinatie van 7 zetten op. In ronde 8 bouwde ik een betere stel-
ling op maar gaf, opnieuw door de vermoeidheid, een vol stuk weg tegen Arne Van der Vurst (1778
Elo). De negende en laatste ronde was ik vastberaden het punt binnen te halen en stond toen ook
in amper 18 zetten gewonnen tegen Jonas Ghyselen (1747 Elo). In de analyses achteraf bleek dat
ik in alle voortzettingen won, maar hoe dan ook slaagde ik er in de partij in een stuk weg te geven,
weerom met verlies tot gevolg. De teleurstelling was zeer groot. Ik scoorde dan ook na een zeer
goede stand maar 1,5 op 6. Toch wist ik bij de -18 (afzonderlijk klassement) de tiende stek te
bemachtigen. Er eindigden enkelen voor me die de ganse tijd aan de laatste borden speelden en
‘en plus’ ook nog eens bye waren. Toch ben ik zeer tevreden met mijn deelname aan het bk. Het
was een zeer leerrijke en onvergetelijke ervaring die ik volledig te danken heb aan Joeri Legein.
Bedankt Joeri!!!

   



Schaakkring Nikei Gistel
nodigt  op zaterdag 02 juli 2005 vanaf 18u30 

alle leden,  jeugdleden, steunende leden, vrienden
en sympathisanten met hun levensgezel of hun

ouders en hun vrienden, uit op een spetterend afscheid
van ons schaakseizoen.

Door onze club wordt, in ons lokaal
(Oud stadhuis - Hoogstraat te Gistel ),

een gratis receptie aangeboden met prijsuitreiking.
Daarna vieren wij het afgelopen seizoen

met een (betalende) avond Chinezen !

Van 18u30 tot 20u00   GRATIS  RECEPTIE voor iedereen !

Om 19 uur prijsuitreikingen van: 
- het 10de Zwitsers Tornooi 2005 - ereprijs ”Joris Logier”

(Niet vergeten iedere aanwezige deelnemer krijgt een natura-prijs !) 
- Prijsuitreiking van het Bekertornooi ”Louis Vandecasteele”
- Diploma overhandiging van de aanwezige jeugdlaureaten

”Cursus jeugdopleiding stappen 1 & 2”.
- Prijsuitreiking Clubkampioenschap Reeks I & II en de recreatieve schakers.

Om 20u30 start de  CHINESE AVOND
Voor de vooraf ingeschreven personen volgt als clubmaaltijd, een Chinese avond
in het Chinees Restaurant langs de Heyvaertlaan  te Gistel.

> Het menu   >

#  Een aperitief § Chinees buffet ^ Dessert  #

> Twee (gewone) drankjes inbegrepen °.

=   Prijs : 18 euro/pp <

Inschrijven ten laatste vrijdag 26 juni 2005 (laatste avond Zwitszers Tornooi)
bij Marcel Denduyver - Tel. 059 27 75 41 of Bart Denduyver - Tel. 0496 50 61 76
Betaling op de avond zelf.

Wij hopen u allen talrijk te mogen begroeten,

names het bestuur
de Voorzitter 
Joris Logier.
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