
Beste schaakvrienden,

Voor één keer moet het (gewone) schaaknieuws plaats ruimen voor een reportage
over de viering van onze voorzitter in april ll. 
Reeds enige tijd kon Joris ‘s avonds laat niet meer aanwezig zijn op de schaak-
avonden. Met zijn hart was hij zeker nog bij ons, want geregeld telefoneerde hij om
te weten hoe het ging bij Nikei. Na 55 jaar voorzitterschap besliste Joris om een
stapje opzij te zetten. Voor zijn talloze verdiensten voor onze club werd aan Joris de
provinciale medaille voor sportverdienste uitgereikt.
Joris blijft verbonden met zijn Nikei, maar nu als ere-voorzitter.

Wij vonden het ook passend als bestuur om de provinciale medaille ook aan te
vragen voor onze secretaris - schatbewaarder Marcel Denduyver. Hij speelt reeds
40 jaar bij Nikei en is reeds meer dan 30 jaar ononderbroken bestuurslid (sinds
1969). Op de viering was Marcel even sprakeloos, want van zijn viering wist hij
niets af ! 

Er is nog meer groot nieuws te melden. Koninklijke SchaakKring Nikei Gistel werd
kampioen interclubs reeks 5D en promoveert volgend seizoen naar reeks 4 !!!
Wat voor het seizoen niemand voor mogelijk hield is gebeurd. Nikei werd ongesla-
gen kampioen !!! Dit vaak tegen tegenstrevers die qua elo sterker waren dan wij.
Een dikke proficiat aan onze jongens. 

Oh ja ik zou clubkampioenschap zelf bijna nog vergeten. Frederik werd clubkam-
pioen en Hector werd kampioen reeks II. Een welgemeend proficiat aan beiden.

Graag maak ik afspraak voor voor onze jaarlijkse receptie met prijsuitreiking
op zaterdag 1 juli om 19 uur. Er is een hapje en een drankje voorzien. Met deze
afspraak sluiten wij plechtig het huidige seizoen af.
Ik geef aan iedereen rendez-vous voor het nieuwe seizoen :
vrijdag 18 augustus 06 : Opwarmingstornooitje
zondag 20 augustus 06: Fietstocht voor de liefhebbers
vrijdag 25 augustus 06: Algemene vergadering met inschrijving + simultaan
Er zal aan iedereen een uitnodiging verstuurd worden.

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

André.
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Joris Logier
onvangt provinciale medaille voor sportverdienste
voor 55 jaar voorzitterschap
& zijn afscheid als actief voorzitter

Op zondag 23 april ll vierden wij in de hotelhoeve
”Ter Haege” Joris voor zijn 55-jarig voorzitterschap.
Reeds enige tijd kon Joris ‘s avonds laat niet meer aanwe-
zig zijn op de schaakavonden. Met zijn hart was hij zeker
nog bij ons, want geregeld telefoneerde hij om te weten hoe
het ging met zijn schakers en schakertjes.

Na samenspraak met onze secretaris Marcel en met Agnes
Spegelaere, die hem geregeld bezoekt in Oostende, oordeel-
de Joris dan ook dat het tijd werd om een stapje opzij te
zetten. Als passende dankbetuiging voor zijn 55 jaar tome-
loze inzet voor onze schaakclub werd deze viering opgezet
door het bestuur. Het bestuur besliste ook om
Joris Logier ere-voorzitter te maken voor het leven.

Op de dag zelf was het onze dienstdoende voorzitter
André Steelandt die Provincieraadslid Jef Pollentier,
Burgemeester Roland Defreyne, enkele schepenen en alle
andere genodigden verwelkomde.

Als eerste spreker nam Marcel Denduyver het woord kreeg. Hij gaf op onnavolgbare wijze een over-
zicht van 55 jaar voorzitter Joris. Dit met vele sappige anekdoten over de Nikei carnavalfeestjes met Joris
als wielerkampioen of als Charlie Chaplin - reizen naar binnen en buitenland waar Joris wel eens voor
de deur heeft moeten slapen - hoe men Joris heeft leren zwemmen - over de kaartavonden en ja hoor ook
iets over het schaken zelf ... 

Marcel aan het woord
in zijn huldigingstoespraak
voor Joris



Na Marcels toespraak kwam
een gastspreker waarvan
Marcel niets afwist. 
Vandaar dat hij even niet
wist waar hij het had.
Omdat Marcel ook reeds 40
jaar in de club is en reeds
meer dan 30 jaar bestuurslid
vonden wij het passend - als
verrassingsact - ook de
Provinciale medaille voor
hem aan te vragen. Het was
Michel Bullinck die - in de
stijl van Marcel - diens car-
rière bij de club belichtte -
zie hieromtrent verderop.

Hierna nam de burgemeester Roland Defreyne
het woord. Hij dankte Joris voor wat hij betekende
voor een Gistelse vereniging en voor het schaken
in Gistel in het bijzonder. Ook Marcel werd in
zijn woordje van hulde bedacht.

Hierop werd het woord gegeven aan
Provinciraadslid Jef Pollentier die ook een
woordje plaatste tot onze twee kandidaten voor de
provinciale medaille. Hij benadrukte de grote
verdienste van Joris en Marcel als bestuursleden

van Nikei maar ook de noodzaak voor het
verenigingsleven van mensen zoals Joris
en Marcel, die zich jarenlang belangeloos
inzetten en waarzonder het rijke Vlaamse
verenigingsleven niet mogelijk zou zijn.
Op de foto hiernaast zien wij de over-
handiging van de Provinciale medaille
voor sportverdienste aan Joris. Joris
betwijfelde nog even de kwaliteit van het
goud van de medaille, maar dat zal wel
beroepsmisvorming zijn zeker !!



Daarna belichtte Dhr. Decroos - voorzitter van
Pion 68 - de jarenlange vriendschapsbanden tussen
de twee schaakclubs die mede door onze afscheid
nemende voorzitter Joris werden bewerkstelligd.

Getuige daarvan ook Regina - Joe & Agnes die ook
op de huldiging aanwezig waren en naast Pion68
ook bij ons komen schaken.

Daarna was het een défilé van gelukwensen en
geschenken voor onze nieuwe ere-voorzitter.



vlnr herkennen wij : Erik Vandecasteele (bestuurslid festiviteiten& catering) - André Steelandt (dienstdoend voorzitter) -
Bart Denduyver (tornooileider) - Daniel Verbeke (verantwoordelijke materiaal & spelen) - Marcel Denduyver (secretaris -
schatbewaarder) - Joris Logier (ere-voorzitter) - Pieter Henderyckx (jeugdleider) - Provincieraadslid Jef Pollentier -
Schepen Michel Bullinck - Schepen Katrien Vanlerberghe - Schepen Geert Ranson en Burgemeester Roland
Defreyne.

Na de receptie werd bovenstaande groepsfoto
genomen met ons bestuur en de personaliteiten,
waarna het tijd werd voor het feestmaal. Aan
tafel werd door onze dienstdoende voorzitter
een toast uitgebracht op Joris opdat hij nog lang
- gezond en gelukkig onze ere-voorzitter mag
blijven. 



Langs deze weg wenst het bestuur, mede
uit naam van Joris en Marcel, iedereen te
danken voor de talrijke opkomst.

Het mooiste moment van de dag vond ik
het moment waarop Joris mij toe-
vertrouwde  bij momenten ontroerd
geweest te zijn, bij het weerzien van zovele
van zijn goede  vrienden bij de schaak.

Het was onmogelijk om alle genomen
foto’s (ongeveer 80 foto’s) in het kader
van deze Nikei Info af te printen. Wij
danken hierbij Erik Vandecasteele en
Bart Denduyver voor hun ijver bij het
vastleggen, ik dacht te schrijven, op de

gevoelige plaat, maar het is nu op
digitale toestanden.

Wie ze wenst, kan alle foto’s op
CDrom bekomen, met ook een pdf
van dit verslag. Zich wenden tot
André.



Marcel onvangt provinciale medaille voor sportverdienste

In opdracht van het rapstlopend lid van de schaak 
Kreeg ik het verzoek voor een ongewone taak.
Voor de viering van vandaag
Kwam hij in maratontempo met de volgende vraag:

Vertel op het feest eens iets over Marcel
Anders krijgen we hem geen vijf minuten stil.
Met veel respect voor Marcel en voor zijn kunnen 
Moest ik hem op zijn beurt wat karamellenverzen gunnen

Welke straffe stoten
Stelde hij op poten?
Men heeft me veel verteld,
Ik heb het in wat verzen opgesteld.
In 1958 zat hij in de normaalschool in Torhout
Hij was toen amper 16 jaar oud
Toen hij daar het schaakspel leerde kennen
Met plezier, want dat deed hij veel liever dan springen en rennen.
Die sport kon hem direct bekoren
Want hiermee ging geen energie verloren
Blazen en zweten was dus aan hem niet besteed
Hij verkoos intelligente spelen  en boeken bij de vleet.

In 1966 vinden we hem in Gistel terug,
Hij geraakte toen al over de Westkerkebrug.
In april van dat jaar startte hij met spelen,
Waarmee hij kon spelen kon hem blijkbaar niet veel schelen
Want nauwelijks beloofde hij Christiane eeuwige trouw voor de rest van zijn leven
Of hij werd ook bij de schaakclub Nikei ingeschreven.
Nu hij naar zijn lief geen brieven meer hoefde te sturen
Spaarde hij een ongelooflijk aantal uren 
Die hij ook nuttig kon besteden
Aan een berichtenblad voor de leden.
26 jaar lang vond hij hiervoor inspiratie en vooral nieuwe berichten.
Van geestelijke luiheid kan men hem dus zeker niet betichten.
De technische revolutie daarentegen
Was hij niet zo genegen.
Van ”weliswaar ondrinkbare” alcohol in de stencils en handgeschreven zinnen
Evolueerde hij zo traag als maar kon
Over stencils en typmachine met carbon
Naar kopies om uiteindelijk zelfs met een computer te beginnen.
128 nummers vol werden het met schaakuitslagen,
Maar ook met aperitiefjes voor alle dagen
En met quiz-vragen
En met de voorouders van schaakspelers die er om vragen

Ook was hij hier amper 3 jaar gearriveerd 
En heel de organisatie werd al omgekeerd
Hij werd bestuurslid en verantwoordelijke voor pers en propaganda
- En dan vond ik geen ander woord dat rijmt op propaganda dan veranda -
Dus daarom ging hij op zoek naar een lokaal met een veranda 
en eindigde zijn zoektocht bij Simontje van Alvarez Depuydt. Hoe kan da ?
Hij regelt dan ook de verhuis 
Vanuit ‘Ons Huis’
Naar het meest authentieke etablissement 
Dat men in ‘69 in Gistel kent.

Hotel de la station
Chez Simonne 

Provincieraadslid Jef Pollentier
overhandigt

de provinciale medaille
voor sportverdienste aan

Marcel voor zijn verdiensten
van meer dan 30 jaar

ononderbroken bestuurslid
(sinds 1969)

Marcel was even sprakeloos,
want van zijn viering

wist hij niets af !

Bij een viering hoort uiteraard
een geschenk en een kus ...



Avec café
Chez  Alvarez.
Allez,
Santé

Het ledenaantal groeide 
De vereniging bloeide
Er kwam danig veel geld in kas 
Dat er nood aan een schatbewaarder was.
Ook hiervoor vond men in Marcel de geschikte man
Wie anders die zoveel functies combineren kan?
Pers en propaganda, schatbewaarder en secretaris, 
Geen taak die voor hem te zwaar is.

Ook als spelend lid
Of het nu met zwart was of met wit
Bracht hij het vijf keer tot clubkampioen,
Eigenlijk dan nog zonder er erg veel voor te doen
in 1999 bekerkampioen,
in reeks 2 veel keren kampioen,
-en dat rijmt allemaal vanzelf-
ook nog snelschaakkampioen,
ladderkampioen
en Juiste Zet Kampioen.
Je moet het maar doen.

Na een tussenzet in het Parochiecentrum van de deken
Werd om de kosten van de huur naar het Oud Stadhuis uitgeweken.
Want zelfs over de prijzen van zaalverhuur 
in een gebouw van de cultuur 
kan je van Marcel heel veel leren. 
Ze laten zich dan ook als sportclub subsidiëren.
Als diplomaat is hij ook steeds paraat
Voor overleg met een of andere gemeentelijke raad
En ze gaan nog lang moeten leren blaten
Voor ze hem onder tafel kunnen praten.

De ambiance in de club was met geen andere te vergelijken,
Vriendschap was er, die voor niets kon wijken.
Als echte zotten vierde men carnaval
En de grootste zuurpruimen lachten toen het meest van al.
Als sinterklaas kon hij Maurits Van Ysacker
één keer per jaar forceren
Om ook eens de ganse club te tracteren.

Een onmisbaar duo voor de schaak zijn ze geworden
Joris en Marcel voor wie de vriendschap belangrijker was
dan de borden.
Allebei hebben ze ook filosofische trekken
Waarmee ze hun vriendschap zijn blijven rekken.
Want over één gegeven zijn ze het roerend eens met mekaar
Die wijsheid is voor hen zonneklaar : 
Hun vrouw en het schaakspel waren de grote liefdes
waarmee ze in hun leven waren begaan,
Maar geen van beide hebben ze eigenlijk echt goed verstaan...

Joris en Marcel, nog vele jaren 
en dat sinterklaas en de schaakgoden jullie mogen bewaren.

Michel Bullinck

Schepen Michel Bullinck leverde
naaststaande ode aan Marcel inde dicht ende rijm.

Langs deze weg onze speciale dank
voor zijn bijdrage.

Als aandenken kreeg Marcel (en uiteraard ook Joris)
ondermeer een fotokader met een overzicht van

zijn 40-jarige schaakcarrière.



Frederik Mylle clubkampioen !
2° Ronny Degrande
3° Tim Vandenbroucke

Frederik werd clubkampioen dankzij zijn schitterende heenronde,
waarin hij 9 op 10 behaalde. In de terugronde heeft hij zich pas
vierde geklasseerd ! Iedereen vroeg zich af hoe dit kon ...
Niettemin een dikke proficiat aan onze nieuwe clubkampioen
Frederik Mylle.
Ronny Degrande werd eervol tweede, mede door zijn schitterende terugronde met een
8/10.
Ons aanstormend jeugdtalent Tim Vandenbroucke vervolledigd het podium. Tim is stilaan
aan het uitgroeien tot een solide en vaste waarde in eerste reeks.
Het middenveld wordt aangevoerd door Peter Vyvey en Michel Dewanckele. Vooral
Michel heeft, naar zijn doening, een ijzersterk kampioenschap achter de rug.
Helaas waren het onze ouderdomsdekens Joe en Marcel die een ticket naar tweede
reeks bemachtigd hebben. Met de jaren groeit de wijsheid en het is met deze wijsheid
dat zij ons jonge talent hebben laten voorgaan en doorbloeien in eerste reeks. Daarvoor
zullen deze jongeren Joe en Marcel dankbaar blijven.

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

1. MYLLE Frederik 20 13 4 3 0 9,- ptn 6,- ptn 15,- ptn

2. DEGRANDE Ronny 20 11 6 3 0 6,- ptn 8,- ptn 14,- ptn

3. VANDENBROUCKE Tim 20 11 5 4 0 7,- ptn 6,5 ptn 13,5 ptn

4. VYVEY Peter 20 8 6 6 0 4,5 ptn 6,5 ptn 11,- ptn

5. DEWANCKELE Michel 20 6 6 5 0 5,- ptn 6,- ptn 11,- ptn

6. DENDUYVER Bart 20 4 13 3 0 5,- ptn 5,5 ptn 10,5 ptn

7. BRUNO Fulvio 20 7 5 8 0 4,5 ptn 5,- ptn 9,5 ptn

8. VERBEKE Daniel 20 6 3 11 0 3,5 ptn 4,- ptn 7,5 ptn

9. HENDERYCKX Pieter 20 4 7 9 0 5,- ptn 2,5 ptn 7,5 ptn

10. CORDY Joe 20 1 9 10 0 3,- ptn 2,5 ptn 5,5 ptn

11. DENDUYVER Marcel 20 2 6 12 0 2,5 ptn 2,5 ptn 5,- ptn

EINDRANGSCHIKKING - Reeks I
seizoen 2005-2006

Clubkampioenschap NikeiClubkampioenschap Nikei



Hector Gielen kampioen reeks 2 !
2° Erik Vandecasteele
3° Roland Pascal

Het was extreem spannend in onze tweede reeks. Nog
nooit gezien bij Nikei, zowel na de heenronde als na
de terugronde waren er drie spelers met gelijke pun-
ten. Zij hebben elkaar géén duimbreedte toegegeven,
zodat Sonnenborg en Berger moesten bovengehaald
worden en deze heren bepaalden dat Hector Gielen
kampioen was in reeks II. Een dikke proficiat Hector
Gielen.
Op enkele duizenden van seconden volgden als twee-
de Erik Vandecasteele en als derde Roland Pascal.
Jammer voor Luc Olivier die niet alle partijen kon spe-
len, anders was hij zeker bij de kopgroep geeindigd.
Onderaan mogen wij ook onze twee dames niet verge-
ten die zich kranig hebben verdedigd.

P.S.: Normaal promoveren Hector Gielen en Erik Vandecasteele naar eerste reeks. Er is
nog één probleempje voor Hector. Onze reglementen zeggen dat alle spelers van eerste
reeks moeten aangesloten zijn bij het VSF. Wij horen zeker nog van Hector voor welke
oplossing hij kiest ...

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

1. GIELEN Hector 18 9 8 1 0 6,5 ptn 6,5 ptn 13,- ptn

2. VANDECASTEELE Erik 18 12 2 4 0 6,5 ptn 6,5 ptn 13,- ptn

3. PASCAL Roland 18 11 4 3 0 6,5 ptn 6,5 ptn 13,- ptn

4. STEELANDT André 18 8 5 3 0 5,5 ptn 5,- ptn 10,5 ptn

5. GRYSON Wilfried 18 7 5 6 0 5,5 ptn 4,- ptn 9,5 ptn

6. OLIVIER Luc 18 4 8 4 2 6,- ptn 2,- ptn 8,- ptn

7. MAERTENS Yves 18 5 5 8 0 2,5 ptn 5,- ptn 7,5 ptn

8. DEWILDE Raymond 18 6 3 9 0 3,5 ptn 4,5 ptn 7,5 ptn

9. SPEGELAERE Agnes 18 4 2 12 0 1,5 ptn 3,5 ptn 5,- ptn

10. VERMEULEN Regina 18 3 0 15 0 1,- ptn 2,- ptn 3,- ptn

EINDRANGSCHIKKING - Reeks II
seizoen 2005-2006

Clubkampioenschap NikeiClubkampioenschap Nikei



Nikei werd ongeslagen kampioen !!!  Met 33,5
op 44 ptn of gemiddeld telkens winst met 3 op
4 !!! Dit vaak tegen tegenstrevers die qua elo
sterker waren dan wij. Een dikke proficiat aan
onze jongens. Hiernaast de foto van onze
kampioenenploeg (ontbreekt Bruno Fulvio)

Staande vlnr.:
Joeri Legein 3 partijen 1 winst 2 rem. 2/3
Bart Denduyver 7 partijen 3 winst 3 rem. 4,5/7
André Steelandt 1 partijen 1 winst 0 rem. 1/1
M. Dewanckele 1 partijen 0 winst 0 rem. 0/1
Zittend  vlnr.:
Peter Vyvey 8 partijen 5 winst 3 rem. 6,5/8
Frederik Mylle 8 partijen 6 winst 0 rem. 6/8
T. Vandenbroucke 10 part. 8 winst 1 rem. 8,5/10
Niet op de foto :
Bruno Fulvio 6 partijen 4 winst 2 rem. 5/6

NATIONALE INTERCLUBS - Afd. 5D

Ronde 10
Nikei Gistel - Kortrijk2 :  3 - 1 !!

Bord 1 : Legein Joeri - Vandecasteele L.(1904)    1/2-1/2
Zwart wint  een pion ten koste van goed tegenspel voor
Joeri. Zwart pareert een mooie aanval van ons eerste
bord met een logische remise als gevolg.
Bord 2 : Truwant P.(1878) - Mylle Frederik 0 - 1 
Frederik duwt wit achteruit in een tactische opening en
komt daardoor een pion voor. Frederik kan in het mid-
denspel een dame winnen met de opgave van wit tot
gevolg.
Bord 3 : Peter Vyvey - Ottevaere H.(1831) : 1/2-1/2
Een Siciliaanse partij, gelijk van begin tot einde met een
logische remise als gevolg.
Bord 4 : Cappon K.(1815) - Vandenbroucke Tim   0 - 1
Tim komt niet goed uit de opening, maar door een klein
foutje van de tegenstrever kon Tim een pion en een kwa-
liteit voor komen en aldus de partij winnen.

Ongelooflijk maar waar, wij winnen opnieuw tegen een
ploeg die op elo gebied ver boven ons staat. Onze dicht-
ste concurrenten staat nu 3,5 ptn achter. In principe vol-
staat 1 puntje in onze laatste confrontatie !!! 

Ronde 11
Wetteren2 - Nikei Gistel : 0,5 - 3,5

Bord 1 : Leonid A.(1820) - Frederik Mylle 0 - 1
De partij was gelijk opgaand. In het eindspel kwam
Frederik een pion voor, maar hij moest met de koning
naar de andere kant van het veld om een vrijpion tegen
te houden. Een spannend en mooi pionnen eindspel
leverde hem toch de winst op.
Bord 2 : Peter Vyvey - Dumont Fr. (1778) 1-0
Een Siciliaandse partij met pionwinst in de opening voor
Peter. Omdat de gulzige zwart speler onmiddellijk zijn
pion terug wil winnen, verliest hij een stuk en even later
nog een tweede stuk 
Bord 3 : J. Matthys - Bart Denduyver 1/2-1/2
Bart offert een paard voor 2 pionnen, wat een moeilijk
eindspel tot gevolg heeft. De partij eindigde in een remi-

se, wie is daar nu verwonderd over ....
Bord 4 : Tim Vandenbroucke - Tom Dewilde: 1-0
Tim plaatste een stevige aanval met winst in 12 zetten,
wat een partij ! Het zo noodzakelijke punt was meteen
binnen. Nikei is kampioen !!!

Ook deze laatste hindernis werd prachtig genomen. De
spelers waren op alles voorbereid. Ze vertrokken met een
nieuwe wagen met een extra reservewiel naar Wetteren.
Zij waren vorig seizoen gedaald uit 4de en hadden
gehoopt terug te stijgen. Niet dus.
Zij speelden in een ”kasteel” terwijl wij het moeten doen
in een oud stadhuis ...
maar ... Nikei Gistel is kampioen in reeks 5 en promo-
veerd volgend seizoen naar reeks 4 !!!!
Dat zal een hele klus worden om in 4de te blijven, maar
wij gaan ervoor ....

Eindlassement

1° Nikei Gistel 33,5 ptn SB 21
2° Knokke 29 ptn SB 17
3° Kortrijk 2 29 ptn SB 16
4° Oostende 3 26,5 ptn SB 13
5° Landegem 4 25 ptn SB 13
6° Wetteren 2 24 ptn SB 13
7° Aalter4 21 ptn SB 10
8° K.Gentse12 19,5 ptn SB 9
9° Roeselare 2 18,5 ptn SB 8
10° Tielt 17 ptn SB 6
11° Waregem4 11 ptn SB 4
12° Veurne2 10 ptn SB 2

Kalender 2006/2007
ronde 1 : 01-10-2006 ronde 6 : 14-01-2007
ronde 2 : 22-10-2006 ronde 7 : 28-01-2007
ronde 3 : 05-11-2006 ronde 8 : 11-02-2007
ronde 4 : 19-10-2006 ronde 9 : 25-02-2007
ronde 5 : 03-12-2006 ronde 10 : 11-03-2007

ronde 11 : 25-03-2007


