
Beste schaakvrienden,

Enigzins beschaamd, brengen wij u nu reeds ons januari-nummer van Nikei
info.
Een zalig en gelukkig nieuwjaar wensen durf ik dus niet meer ...
Door allerlei omstandigheden ( nu eens verkouden, dan veel werk en dan weer
géén hoesting) is onze uitgiftedatum lichtelijk uit de hand gelopen, waarvoor
mijn oprechte excuses.

In naam van gans het bestuur en alle spelers mogen wij een nieuw lid ver-
welkomen, nl. Joeri Legein. Hij is afkomstig uit Nieuwpoort en zal zich in
Gistel komen vestigen. Met een ELO van ongeveer 1900 is hij zeker een aan-
winst voor onze club. Van harte welkom Joeri.

Na de heenronde werden Michel Dehanne en Bruno Fulvio herfstkampioe-
nen. Beiden van harte gefeliciteerd.

Hoewel de mogelijkheid voorzien is in onze clubreglementen, was het nog
nooit voorgevallen. De algemene afgelastingen van een speelavond op vrijdag
4 maart ll was dan ook een primeur. Onze tornooileider Bart Denduyver nam
deze beslissing omdat het, door het gure winterweer, te gevaarlijk was op de
weg en omdat het nog altijd gaat om een schaakSPEL.

Op 21 mei as richt Nikei het Rapid Ploegentornooi in. Zie ook achteraan dit
boekje. Wij zullen de hulp van onze leden best kunnen gebruiken om dit
tornooi tot een goed einde te brengen. Er zullen extra mensen nodig zijn bij de
organisatie en wij hopen ook een tweetal Gistelse ploegen te kunnen laten
deelnemen, maar meer hierover in een volgende editie van Nikei Info.

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

39ste jaargang - maart 2005
nr. 194 De schaakkring Nikei Gistel werd gesticht op 23 februari 1950
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pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. heenronde terugronde totaal ptn.

1. DEGRANDE Ronny 15 9 6 0 0 34 ptn 14 ptn 48 ptn

2. DEHANNE Michel 14 10 3 1 0 36 ptn 11 ptn 47 ptn

3. MYLLE Frederik 15 9 5 1 0 34 ptn 13 ptn 47 ptn

4. DENDUYVER Bart 14 4 7 3 0 23 ptn 10 ptn 33 ptn

5. VERBEKE Daniel 13 5 3 5 0 19 ptn 12 ptn 32 ptn

6. CORDY Joe 14 4 6 4 0 21 ptn 11 ptn 32 ptn

7. VYVEY Peter 13 5 2 6 0 23 ptn 7 ptn 30 ptn

8. DEWANCKELE Michel 16 3 4 9 0 16 ptn 13 ptn 29 ptn

9. LEGEIN Joeri 5 3 2 0 0 10 ptn* 16 ptn 26 ptn

10. DENDUYVER Marcel 13 1 4 8 0 14 ptn 6 ptn 20 ptn

11. HENDERYCKX Pieter 12 2 1 9 0 16 ptn 3 ptn 19 ptn

RANGSCHIKKING  VSF-SPELERS
Heenronde Reeks I  -  seizoen 2004-2005

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

1. BRUNO Fulvio 14 13 1 0 0 38 ptn 16 ptn 54 ptn

2. VANDENBROUCKE Tim 14 9 3 2 0 33 ptn 11 ptn 44 ptn

3. GRYSON Wilfried 15 8 3 4 0 29 ptn 13 ptn 42 ptn

4. STEELANDT André 14 8 3 3 0 28 ptn 13 ptn 41 ptn

5. PASCAL Roland 15 8 2 5 0 28 ptn 13 ptn 41 ptn

6. VANDECASTEELE Erik 13 7 3 3 0 27 ptn 10 ptn 37 ptn

7. GIELEN Hector (Re) 15 3 3 9 0 22 ptn 5 ptn 27 ptn

8. VERMEULEN Regina 14 3 2 9 0 18 ptn 7 ptn 25 ptn

SPEGELAERE Agnes (Re) 14 3 2 9 0 17 ptn 8 ptn 25 ptn

10. MAERTENS Yves (Re) 13 1 5 7 0 14 ptn 7 ptn 21 ptn

RANGSCHIKKING  RECREATIEVE & VSF-SPELERS
Heenronde Reeks II  -  seizoen 2004-2005

Na de heenronde werd Michel Dehanne herfstkampioen
op de voet gevolgd door het duo:  Frederik en Ronny. 
Hierna volgde een 10 punten kloof met Peter Vyvey,
Bart Denduyver, Joe Cordy en Daniel Verbeke. In de
onderste regionen van onze eerste reeks vertoeven
Pieter, Michel en Marcel. Wegens drukke beroeps-

bezigheden heeft Roger Passchyn algemeen forfait. 
In de terugronde nam nieuwkomer Joeri Legein de
plaats in op de kalender van Roger Passchyn en dit met
een openingsmatch die kon tellen. Hij won zijn eerste
officiële match in ons clubkampioenschap tegen
Michel Dehanne. Dat belooft vuurwerk in de toekomst. 

Fulvio Bruno werd bijna ongeslagen herfstkampioen
(slechts 1 remise tegen ons bestuurslid André Steelandt)  
Hij werd op de voet gevolgd door Tim, die soms in zijn
jeugdig enthoesiasme, een steekje laat vallen.

Verrassend is wel de 3de stek van Wilfried. Het peleton
wordt gevormd door Roland, André en Erik. Hector,
Regina, Agnes & Yves vervolledigen het klassement.



BBBBeeeekkkkeeee rrrr tttt oooorrrrnnnnoooooooo iiii   EEEErrrr eeeepppprrrr iiii jjjj ssss   LLLLoooouuuuiiii ssss   VVVVaaaannnnddddeeee ccccaaaassss tttt eeee eeee llll eeee

1/8ste finales

Ronny Degrande (7’) - Frederik Mylle (6’) 0 - 1
Michel Dewanckele (13’) - Roland Pascal (16’) 1 - 0
Erik Vandecasteele (18’) - P. Henderyckx (12’) 0 - 1
Daniel Verbeke (11’) - Yoeri Legein (9’) 0 - 1
Marcel Denduyver (14’) - Peter Vyey (8’) 0 - 1
Yves Maertens (20’) - Michel Dehanne (5’) 0 - 1
Hector Gielen (19’) - Tim Vandenbroucke (15’) 0 - 1
Bart Denduyver (10’) - André Steelandt (17’) 0 - 1

In de eerste ronde opvallend - 7 op de 8 zwart-spelers
winnen hun partij met direct al enkele verrassingen :
Daniel verliest tegen nieuwkomer Joeri (dat zou nu
géén verrassing meer zijn !), Ronny moet het onderspit
delven tegen Frederik en ook vader en zoon Denduyver
mogen het vergeten na de eerste ronde.

1/4 - Finales

Michel Dewanckele (13’) - Frederik Mylle (6’) 0 - 1
Peter Vyey (8’) - Michel Dehanne (5’) 1 - 0
Yoeri Legein (9’) - Pieter Henderyckx (12’) 0 - 1
André Steelandt (17’) - Tim Vandenbroucke(15’) 0 - 1

------
Marcel Denduyver (14’) - Bart Denduyver (10’) 1 - 0
Daniel Verbeke (11’) - Ronny Degrande (7’) 0 - 1
Roland Pascal (16’) - Yves Maertens (20’) 0 - 1
Erik Vandecasteele (18’) - Hector Gielen (19’) 0 - 1

Michel Dehanne (titelverdediger) moet in de tweede
ronde zijn meerdere erkennen in Peter Vyvey. Na een
decennium niet geschaakt te hebben, moet Joeri (voor-
lopig) zijn meerdere erkennen in Pieter en Tim verslaat
leermeester André. 

1/2 Finales

Tim Vandenbroucke(15’) - P. Henderyckx (12’) 1 - 0
Frederik Mylle (6’) - Peter Vyey (8’) 1 - 0

--------
Marcel Denduyver (14’) - Michel Dehanne(5’) 0 - 1
Joeri Legein (9’) - Yves Maertens (20’) 1 - 0
Ronny Degrande (7’) - Michel Dewanckele (13’) 0 - 1
Hector Gielen (19’) - André Steelandt (17’) 1 - 0
Erik Vandecasteele (18’) - Daniel Verbeke (11’) 0 - 1

Roland Pascal (16’) - Bart Denduyver (10’) 0 - 1

In deze halve finales is het de jeugd, nl. Tim en
Frederik versus de iets oudere jeugd nl. Peter en Pieter.
Frederik en Tim winnen allebei hun partij en gaan zo
de finale in.

Finales

Tim Vandenbroucke(15’) - Frederik Mylle (6’) 0 - 1
--------

Michel Dewanckele (13’) - Yoeri Legein (9’) 1 - 0
Hector Gielen (19’) - Peter Vyey (8’) 0 - 1
Michel Dehanne(5’) - Pieter Henderyckx (12’) 1 - 0
André Steelandt (17’) - Yves Maertens (20’) 1 - 0
Daniel Verbeke (11’) - Marcel Denduyver (14’) 1 - 0
Ronny Degrande (7’) - Bart Denduyver (10’) 1 - 0
Roland Pascal (16’) - Erik Vandecasteele (18’) 0 - 1

De partij tussen twee jeugdige kampioenen in wording.
In de finale moet Tim ondanks zijn dubbele tijd tov
Frederik, toch het onderspit delven. Frederik wint voor
de 2de maal het bekertornooi in zijn prille schaakcar-
rière. Proficiat Frederik.

Eindrangschikking

1) Frederik Mylle : Winnaar bekertornooi 2005 
2) Tim Vandenbroucke 
3) Michel Dewanckele, Peter Vyvey, Michel Dehanne
6) Joeri Legein, Hector Gielen,Pieter Henderykx,
A.Steelandt, Daniel Verbeke, Ronny Degrande, Yves
Maertens, ....

Met zijn tweede overwinning heeft Fredrik Mylle
meteen een ernstige optie genomen op onze tweede
wisselbeker, hieronder de winnaars :

Laureaten bekertornooi 

2005 : Frederik Mylle
2004 : Michel Dehanne
2003 : Frederik Mylle
2002 : Roland Pascal
2001 : Bart Blondeel

Op vrijdag 09 januari ’05 Nieuwjaarsreceptie & Bekertornooi
Om een evenwichtiger begroting te bekomen en vanwege de
drukke en volle kalender werd geopteerd voor een iets soberder
nieuwjaarsreceptie - terug naar de basis - na een drankje en een
hapje en elkaar het beste wensen voor het nieuwe schaakjaar
werd het bekertornooi ”Ereprijs Louis Vandecasteele” gespeeld.
(Louis Vandecasteele was 5-voudige clubkampioen en ook
verschillende jaren een zeer verdienstelijk bestuurslid).
Er waren 16 deelnemers die dus meteen konden aantreden in de
achtste finales van ons wisselbeker tornooi met tijdshandicap.

                 



West-Vlaams Ligakampioenschap in Veurne

A-Reeks (+2000 elo) - 8 deelnemers

Michel Dehanne staat 4de in de A - reeks.

C-Reeks (1600 - 1800 elo) - 14 deelnemers

Ronde 1 - 3/10/2004

Dewanckele Michel - Vanden Abeele 1/2-1/2   
Galle Erik - Mylle Frederik 1-0   
Coopman Lorenzo - Denduyver Bart 1-0   
Denduyver Marcel - bye

Michel Dewanckele behaalt een remise in de eerste
ronde. Frederik verliest door onoplettendheid in de
opening, een kwaliteit en later de partij.  Ook de eerste
partij van Bart is niet zijn beste, met een offer van de
tegenstrever en voorsprong  tot gevolg en een blunder
van zijn kant en verlies. Marcel deed een gouden zaak
met zijn bye en kreeg hiervoor een punt.

Ronde 2 - 1/11/2004

Denduyver Marcel - Desmedt Carl 0-1   
Vanspeybrouck Nicolas - Dewanckele Michel 1-0   
Mylle Frederik - De Burchgraeve Daniel 1-0   
Denduyver Bart - Vandeleene Eric 1/2 -1/2   

Frederik won in een gesloten eindspel een pion en door
een offer brak hij de stelling van zijn tegenstrever die
dacht aan remise. Bart speelde naar aloude gewoonte
remise, Marcel en Michel verloren tegen een betere
tegenstrever.

Ronde 3 - 29/11/2004

Mylle Frederik - Denduyver Marcel 1-0   
Dewanckele Michel - Coopman Lorenzo 1-0   
De Burchgraeve Daniel - Denduyver Bart       1/2-1/2   

Frederik kwam één pion voor en had meteen ook de
betere stelling en won aldus de partij van Marcel, 
Michel had lange tijd een gelijkopgaande stelling, maar
brak in het eindspel door de stelling van de tegen-
strever en won, en Bart - die speelde r.m..e. 

Ronde 4 - 27/12/2004

Vanden Abeele Xavier - Mylle Frederik 0-1   
Desmedt Carl - Dewanckele Michel 0-1   
Denduyver Marcel - Vandeleene Eric 1/2-1/2   

Denduyver Bart - Vandenabeele Frans 1/2-1/2   

Zowel Frederik en Michel winnen hun partij, Marcel kan
met een kwaliteit achter zijn tegenstrever “hypnotiseren”
en overtuigen van een remise !  Bart speelt zoals
gewoonlijk ... 

Stand na 4 ronden in reeks C :

1. Verbrugghe Patrick 4.0 ptn
2. Mylle Frederik 3.0 ptn
4. Dewanckele Michel 2.5 ptn
9. Denduyver Marcel 1.5 ptn
12. Denduyver Bart 1.5 ptn

D- Reeks (-1600 elo) - 26 deelnemers

Ronde 1 - 3/10/2004

Dharmadi Djaka - Steelandt Andre 1/2-1/2   
Bruno Fulvio - Leuridan Brecht 1-0   
Vandenbroucke Tim - Callens Frank 1/2-1/2   
Gryson Wilfried - Deferme Ivan 0-1   

Ronde 2 - 1/11/2004

Demey Thomas - Bruno Fulvio 0-1   
Steelandt Andre - Vandenbroucke Tim 1/2-1/2   
Van Den Berghe Jason - Gryson Wilfried 1/2-1/2   

Bruno wint kort en krachtig met een Dame versus een
paard voor. André en Tim verdelen de punten. Wilfried
moet bijna de duimen leggen voor dit “schaak-
wonderkind” van 6 jaar (!!!) maar kan gelukkig remise
behalen en de eer redden. 

Ronde 3 - 29/11/2004

Bruno Fulvio - Claessens Erik 1-0   
Vandenbroucke Tim - Deferme Vincent 1/2-1/2   
Steelandt Andre - Sarkisov Ruben 1-0 ff 
Gryson Wilfried - Leuridan Brecht 1-0   

Bruno kon 3 pionnen voor komen, met winst tot gevolg,
Tim speelde remise, André kreeg een punt cadeau toen
zijn tegenstander zijn kat zond. Wilfried won met 2
pionnen en een toren voor.

Ronde 4 - 27/12/2004

Imad Mano - Bruno Fulvio 0-1   
Claessens Erik - Steelandt Andre 1-0   
Vandenbroucke Tim - Gryson Wilfried 1/2-1/2   

Bruno is niet te stoppen, en verstevigd zijn leiderplaats.
André verliest in het middenspel. Ook nu ziet Tim geen
mogelijkheid om door de muren van Wilfrieds vesting te
breken.

Stand na 4 ronden in reeks D :

1. Bruno Fulvio 4.0 ptn
11. Steelandt Andre 2.0 ptn
12. Vandenbroucke Tim 2.0 ptn
15. Gryson Wilfried 2.0 ptn

                       



33ste jeugdkersttornooi - Brugge - 28 & 29 december 2004

Aan de vorige editie namen 230 jeugdspelers deel en de
organisatie hoopte op (maximum) 250 deelnemers voor
deze editie. Toen de inschrijvingen afsloten, waren er
slechts 120 inschrijvingen. De laatste dagen voor het
tornooi stond de gsm en mailbox van de tornooileider
niet meer stil. Dat laattijdige inschrijvingen een ramp
zijn voor elke organisatie, wisten we al. Maar uitein-
delijk van een goede 120 naar niet minder dan 315 deel-
nemers, slaat wel alles. Meteen kon het Kersttornooi
zich het grootste jeugdtornooi van België noemen met
een sterker niveau dan het Belgische Kampioenschap
(voor de jeugd) Er waren deelnemers uit Eupen, Namen, 
Brasschaat, Aalter, Gistel, .....

Voor Nikei Gistel speelden :
- Randee Clybouw (jeugdschaak - stap 2) bij de -12 j.
- Ruben Crevits (jeugdschaak - stap 3) bij de -14 j. 
- Tim Vandenbroucke  (jeugdschaak - stap 4) bij de -16 j.
- Frederik Mylle (jeugdschaak - stap 4) bij de -16 j.

HET TORNOOI - DAG 1

Randee Clybouw : 1/1/0 (2/3)
Randee maakte een zeer goede start in dit tornooi,

wat bij een eerste deelname aan een tornooi niet altijd
evident is, want de omgeving is soms zo overweldigend,
dat er van goed schaken weinig terecht komt. Enkel in de
3de ronde verloor hij door een foute beslissing in het 
eindspel.
Ruben Crevits : 0/1/0 (1/3)

In de 2de ronde won Ruben alsnog met een toren en
pion achter, tegen een meisje. Dit wordt vervolgd ...
Tim Vandenbroucke : 0/0/1 (1/3)

Tegen Thomas Pincquet een blunder met een stuk
voor in een dubbelzet gelopen en de tegenstander was
er met een vrijpion vandoor. 
Frederik Mylle : 0,5 /1/0 (1,5/3)

Zowel in de 1ste als 3de ronde geeft Frederik stukken
weg (een slechte gewoonte aan het worden !) die de par-
tijen geen goed doen. In de 1ste ronde kon Frederik nog
terugkomen en met een kwaliteit vóór een remise
behalen. In de 3de ronde was het verlies van een paard
en pion net iets te veel.

HET TORNOOI - DAG 2

Randee Clybouw : 0/0/0/1 (1/4)
Na zijn goede start op de eerste tornooidag, was het

slechts in de laatste ronde dat Randee terug kon aan-
knopen met winst.
Ruben Crevits : 0/1/0/0 (1/4)

Net zoals gisteren kreeg Ruben weer een meisje als
tegenstrever en weer winst als uitslag. (een Lady-killer
!?), in de 3de ronde verloor Ruben vroeg in de partij een
paard en ook in de 4de ronde verloor hij reeds vroeg in
de partij. 
Tim Vandenbroucke : 0/1/0/1 (2/4)

Met een pion tegen een paard/loper een verloren
eindspel, ronde 2 winst tegen een meisje, maar in de

3de ronde gaf Tim een Dame weg en de partij, hij her-
pakte zich en won dan overtuigend de 4de en laatste
ronde. 
Frederik Mylle : 0,5 /1/0/0 (1,5/4)

Met in de eerste ronde ”Schumacher” als tegenstander
was de partij reeds na 18 zetten een remise!
(Schumacher - elo 1294 - moest nog terug naar Eupen).
De weggeef-virus sloeg daarna opnieuw toe en in de
3de en 4de ronde gaf Frederik opnieuw stukken weg en 
de partij. 

Randee & Ruben waren zeer positief over hun deel-
name aan dit tornooi en vonden het zeker voor
herhaling vatbaar.
Tim en Frederik hebben hun mannetje gestaan in een
sterke reeks (13 deelnemers hadden een hogere elo dan
Frederik (elo 1739) !!!, maar konden nog beter gespeeld
hebben indien ze niet zoveel stukken weggeven hadden. 

De organisatie verdient een proficiat (Marc Clevers,
François Vandamme, Albert Van Camp, ... en vele
anderen die ik niet persoonlijk ken.
Het bij elkaar halen van meer dan 160 borden, set 
stukken, klokken & de nodige speeltafels ! Dit is een niet
te onderschatten opdacht. Maar ook voor de prijsuitreik-
ing met meer dan 300 ongeduldige jeugdschakers en
150 wachtende ouders, is zeker een sterke organisatie
nodig.

enkele anekdotes : 
- De jongste deelnemer aan dit tornooi was 6 jaar !!! In
de prijsuitreiking sprak de voorzitter van Brugge dan ook
van deelnemers in ”Pampers”. 
- Sommige jeugdspelers van Nikei waren goed voorzien
van pennenzak, passer, geo-driehoek en fluo- stiften,
anderen leefden dan weer 2 dagen van een voorraad
ice-tea en een berg pannenkoeken, genoeg om een
legerbataljon te voorzien.

Einduitslag Kersttoernooi 2004 , Org. : KBSK

reeks -16 jaar - 43 deelnemers 

1    Hugaert Arthur elo 1785    6/7 
27    Mylle Frederik elo 1739 3.0
31    Vandenbroucke Tim 3.0

reeks -14 jaar - 60 deelnemers

1    Pierard Florian elo 1669 6/7 
54    Crevits Ruben elo: n.g. 2/7 

reeks -12 jaar - 81 deelnemers

1    Van Thillo Quentin     elo 1556 6.5/7 
52    Clybouw Randee elo: n.g. 3/7

verslaggever: Bart Denduyver

                         



- Zondag 20 Maart 2005 Eindexamen Jeugdschaak Nikei 

- Zondag 13 maart 2005 7de ronde + prijsuitreiking Ligakampioenschappen

- Zaterdag 9 april 2005 4de ronde + prijsuitreiking Westhoekcriterium

- Vrijdag 13 mei 2005 Eerste ronde Zwitsers tornooi

- Zaterdag 21 mei 2005 West-Vlaams Ploegenkampioenschap
ingericht door Nikei Gistel

In juni 2004, na enkele maanden voorbereiding kwam onze website tot leven. In de 2 proefmaanden
juni en juli 20004 hadden wij meteen een 30-40 tal bezoekers. Na het uitfilteren van enkele foutjes,
werd onze website wereldkundig gemaakt. Heden staan we op verschillende andere websites met onze
schaaklink (vermelding naar onze website). nl. VSF, Schaakliga, Stad Gistel, Google, MSN,... Na 5 volle
maanden sloten we eind december af met 666 verschillende bezoekers die 817 bezoeken brachten en
8059 pagina’s raadpleegden. We zien vooral een piek in de bezoeksdagen op maandag, woensdag en
vrijdag. De stand van het clubkampioenschap en de kalender zijn hierbij de drukst bezochte pagina’s.
Als promotie voor onze club en als permanent schaakboekje, hopen we onze site, in de toekomst nog
verder uit te bouwen. 
“www.schaakgistel.be”    .... elk zegge het voort ....

Onze WEB SITE : www.schaakgistel.be

KALENDER

Ploegenkampioenschap

Schaakkring
Nikei Gistel
organiseert in samenwerking met

de Liga West-Vlaanderen   en   de provincie West-Vlaanderen

het 3e West-Vlaams ploegenkampioenschap
•  Rapid schaaktornooi voor ploegen van 4 spelers  •

•  Tempo 20 min. per speler per partij  •
•  5 ronden Swiss Pairing  •  gehomologeerd door de VSF  •

op zaterdag 21 mei 2005
Cultureel centrum ”Oud Stadhuis” - Markt 1 - Gistel
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Een bericht van Peter Vansevenant uit Nieuw - Zeeland (januari 2005)

Dag Nikei, dag schaakvrienden in Gistel.
Bedankt voor het mailtje, en ook ik wens jullie allemaal veel geluk in het nieuwe jaar. Een
persoonlijk mailtje zoals deze laatste doet mij veel plezier.

Ja, wij zijn ons derde jaar in NZ ingegaan. 2004 is het jaar geweest waarin we onze blik
opnieuw op verdere toekomstplannen begonnen te richten. De balans die we opmaakten na
anderhalf jaar vertelde ons dat we onze “Bed&Breakfast” niet veel langer konden blijven
runnen. Tijdens de zomermaanden valt er een mooi centje te verdienen, maar wanneer je
tijdens de 8 maanden daarop verlies draait dan wordt het moeilijk. Plus, het is niet altijd
makkelijk te combineren met een normaal gezinsleven. De kinderen mogen niet zomaar
overal rondlopen, ravotten en kabaal maken bvb. Trouwens dit pensionnetje zien we louter
als een springplank om NZ binnen te komen, niet als een ”lange termijn plan”. Na
gedurende 2 jaar een zaak te hebben gerund kunnen we een aanvraag indienen voor onze
vaste verblijfsvergunning, want we zijn nog steeds niet zeker of we hier wel zullen mogen
blijven! Ons dossier voor de aanvraag is zo goed als af, en hopelijk krijgen we binnen een
10-tal maanden het verlossende bericht.
Ondertussen hebben we de B&B te koop gezet (kennen jullie niemand die toevallig naar iets 
dergelijks op zoek is?). En we hebben in afwachting al een huisje gekocht, op 15 min rijden
van hier. Van zodra de B&B verkocht is, verhuizen we daar naartoe (eindelijk weer een nor-
maal gezinsleven!). Wat we daarna zullen doen op gebied van inkomen weten we nog niet.
Wat we wel weten is dat we†dringend aan vakantie toe zijn. Het is jaren geleden dat we nog
eens echt op vakantie geweest zijn.

2005 wordt voor ons dus (weer) een belangrijk jaar.

Met de kinderen is het goed. Momenteel is het hier zomervakantie (7weken), maar het weer
valt voorlopig niet zo goed mee. Op school maken ze goede vorderingen, en vanaf 1 febru-
ari gaan ze allebei een jaartje hoger.

Op 13 november ll heb ik voor ‘t eerst aan een loopwedstrijd deelgenomen, de jaarlijkse
halve 
marathon van Kerikeri. Ja, ik weet het, het is maar een halve, maar nu besef ik nog beter
wat 
voor een grandiose prestatie het is om een volledige marathon te lopen (chapeau Daniel!!).
Mijn doel om onder de 1u30min te blijven heb ik bereikt (alhoewel ik met 1u29min40sec
niet veel overschot had...).

Vorige week heb ik ook mijn radiodebuut gemaakt. Op Radio2 lieten ze een aantal
Vlamingen 
in het buitenland aan het woord over hoe kerstmis daar gevierd wordt. Heeft er iemand mij 
toevallig gehoord?
Vele groeten aan de ganse schaakclub, en voor iedereen een goede
gezondheid en veel schaakplezier.

Peter

PS: Ik ben nog steeds niet terug beginnen schaken, maar dat komt
er in de eerstvolgende jaren nog wel van, want de
schaakmicrobe is er nog lang niet uit! Onlangs een kort
partijtje gespeeld tegen een van onze gasten, en verloren... 
(mijn ELO is misschien wel gezakt tot onder de 1000...)

  


