
Beste schaakvrienden, 

 

Met pijn in het hart heeft het bestuur van Nikei Gistel besloten om de 
rest van het lopende kampioenschap te annuleren wegens de covid-19 
crisis. Het lokaal gaat pas terug open begin juli (en dit is te laat om het 
seizoen af te werken). 

Daarom moesten we ook enkele belangrijke beslissingen nemen. 

Onder andere volgende zaken werden beslist: 

1. Er wordt enkel een kampioen per reeks aangeduid op basis van 
alleen de heenronde. 

Clubkampioen – Kampioen reeks 1 : Youri Legein 

➢ Kampioen Reeks 2 : Kristof De Beir 

➢ Kampioen Reeks 3 : Roland Pascal 

➢ Kampioen Recreatieve Reeks : Jean Claude Jablonski 
 

2. Gezien de partijen van de terugronde niet binnen de voorziene 
tijdspanne konden afgewerkt worden zullen ze niet mee tellen 
voor ELO verwerking (dit is niet onze beslissing wel een gevolg). 
 

3. De voorziene jaarlijkse BBQ kan nog niet doorgaan gezien de 
geldende voorzogsmaatregelen, daarom verplaatst het bestuur dit 
naar 6 september. Wij hopen dat tegen dan de maatregelen dit 
zullen toelaten, anders gaan we in functie van de mogelijkheden 
een alternatief (feest) organiseren. HOU DEZE DATUM DUS VRIJ 
om samen de herstart van het seizoen te kunnen vieren. 

 
4. Gezien zowel de spelers als de jeugdleden een deel van het 

seizoen gemist hebben zal het bestuur ten gepaste tijd voor alle 
leden die dit jaar meegespeeld hebben een systeem van 
compensatie uitwerken. U hoort er nog van en dit ten laatste 
tegen de aanvang van volgend seizoen 
 



5. Volgend jaar wensen we te herstarten in september zoals naar 
jaarlijkse gewoonte. Dit zal jammer genoeg, maar noodzakelijk 
bepaalde restricties inhouden om het op een veilige manier te 
doen. Daarom is het bestuur bezig met een reglement uit te 
werken die we jullie ten gepaste tijd zullen overmaken. Wij zullen 
dit ook voorleggen aan het Stadsbestuur. 

Dit zal uiteraard gebaseerd zijn op de dan geldende restricties en 
aanbevelingen van zowel de overheid en de schaakbonden. 

SAMEN KUNNEN WE HET VEILIG HOUDEN 

6. Ook de jeugdwerking start opnieuw we bekijken nog wanneer en 
hoe dit kan. Gezien de kalender door verplaatste communies en 
andere voor ons nog niet volledig duidelijk is kunnen we u nog 
geen exacte informatie hierover bezorgen. 

Ook voor de veiligheid zal er een reglement uitgewerkt worden, 
door onze jeugdverantwoordelijken, die we jullie ten gepaste tijd 
zullen bezorgen  

7. Buiten voor enkele uitzonderingen worden de jeugdlessen per 
STAP gewoon verder gezet vanaf september tot eind 2020 . Meer 
communicatie hieromtrent volgt. 

Nog steeds kan iedere vrijdag via lichess (Team: Nikei Gistel) blitz op 
7min gespeeld worden. 

We hopen dat u allen gezond blijft – en natuurlijk u terug te zien na de 
zomer eind augustus voor de algemene vergadering (nieuwe stijl ??) of 
begin september voor de herstart en uiteraard op het geplande 
clubfeest. 

Zorg voor elkaar en tot binnenkort! 

Vanwege het voltallig bestuur. 

André; Daniel, Erik , Bart, Kris & Kristof 


