
Beste schaakvrienden,

Het schaakseizoen loopt op zijn laatste beentjes. De clubkampioen is
bekend evenals de kampioen van reeks II. Een dikke proficiat aan Frederik Mylle en
Michel Dewanckele.

Bij deze nodigen wij alle schakers en echtgenoten(s) uit op de gratis recep-
tie met prijsuitreiking op zaterdag 26 juni as. Naar jaarlijkse gewoonte sluiten wij
met deze receptie het schaakseizoen af.

Wij kregen een uitnodiging van Pion68 tot een fietstocht - een schaak-
tornooi, gevolgd door een barbecue. Wij hebben onze medewerking toegezegd en
vragen dan ook aan al onze leden om massaal deel te nemen. Men kan rechtstreeks
inschrijven bij Joe Cordy. Zie ook uitnodiging achteraan dit boekje.

Afspraak begin september voor een nieuw spetterend schaakseizoen ...
Wie schakende personen kent uit Gistel of omgeving, vragen wij om een woordje te
doen, zodat ook zij volgend seizoen komen schaken bij onze club ....

Wij wensen al onze schakers een prettige zomer - veel reisplezier en tot een
volgende Nikei Info ...

André.
voorzitter
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Frederik Mylle
Clubkampioen
Nikei Gistel
seizoen 2009-2010

Michel Dewanckele
Kampioen reeks II

Nikei Gistel
seizoen 2009-2010



pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten S.B.

1. MYLLE Frederik 21 18 3 0 0 19,5 ptn

2. VYVEY Peter 21 13 8 0 0 17,0 ptn

3. VANDENBROUCKE Tim 21 13 6 2 0 16,0 ptn

4. DENDUYVER Bart 21 8 9 4 0 12,5 ptn

5. VERBEKE Daniel 21 11 1 9 0 11,5 ptn

6. DENDUYVER Marcel 21 8 5 8 0 10,5 ptn

7. DE SOETE Jan 21 8 4 9 0 10,0 ptn

EINDRANGSCHIKKING REEKS I

Clubkampioenschap  NikeiClubkampioenschap  Nikei
Seizoen 2009-2010Seizoen 2009-2010

pl. speler gesp. gew. rem. verl. ff. punten S.B.

1. DEWANCKELE Michel 21 10 5 6 0 12,5 ptn

2. PASCAL Roland 21 8 6 7 0 11,0 ptn

3. STEELANDT André 21 7 7 7 0 10,5 ptn

4. VANDECASTEELE Erik 21 6 6 9 0 9,0 ptn

5. MACKIN Eamon (R) 21 4 6 11 0 7,0 ptn

6. MAERTENS Yves (R) 21 5 2 14 0 6,0 ptn

7. GRYSON Wilfried 21 2 6 13 0 5,0 ptn

8. VERHULST John (speelde de terugronde niet - 4 ptn uit de heenronde)

EINDRANGSCHIKKING REEKS II  

Frederik Mylle werd clubkampioen zonder één verliespartij. Een dikke proficiat aan onze nieuwe clubkampioen.
Ook Peter verloor géén enkele partij, maar speelde net iets te veel remises. Tim werd mooi derde. Na onze drie
jonge beloften is er een opmerkelijke kloof van maar liefst 3,5 ptn !!

Michel Dewanckele herpakte zich wonderwel, na een matige heenronde. In de terugronde moest hij slechts één
remise toestaan. Vandaar een dik verdiende proficiat aan onze kampioen van reeks II. Op de tweede plaats wist
Roland Pascal net zijn schoonbroer achter zich te laten. 

 



Vernieuwd wisselbekertornooi  2010
erepr i js  :  ”Louis  Vandecasteele”

Ronde 4  - 14/05/2010 

Pascal Roland 0-1 Vandenbroucke Tim     
Denduyver Marcel 0-1 Dewanckele Michel     
Steelandt Andre  0-1  Crevits Ruben         
De Soete Jan          1-0  Vandecasteele Erik    
Denduyver Bart       0-1  Verbeke Daniel        

Bart Denduyver verliest compleet het noorden, want
zelfs met 3 pionnen voor -  ziet hij de mat niet en
speelt remise (= verlies)

Ronde 5 

Vandenbroucke Tim 1-0  Dewanckele Michel     
Crevits Ruben           0-1  Pascal Roland         
Verbeke Daniel         0-1  Denduyver Marcel      
Denduyver Bart        0-1  De Soete Jan          
Vandecasteele Erik    1-0  Steelandt Andre       

Marcel neemt revanche tegen Daniel voor het verlies
van Bart in de vorige ronde ! Ruben heeft duidelijk
wedstrijd ritme te kort na een jaartje zonder competitie,
vandaar ook zijn verlies tegen Roland.  Ook Jan
De Soete wint van Bart Denduyver - als hij géén remise
mag spelen is het niet meer leuk voor Bart. Bart steekt
zijn mindere prestatie weg achter het feit dat hij ook
voor de paring moest zorgen, maar dat is maar een uit-
vlucht ! 

Ons eerste vernieuwd bekertornooi mag als geslaagd beschouwd wor-
den. Wij mogen inderdaad beogen op een mooie overwinnaar: nl. Tim
Vandenbroucke. Proficiat Tim. Hopelijk komt Tim volgend seizoen zijn
wisselbeker verdedigen.
Waar het voorheen om een verkapt soort snelschaak ging, hebben wij
de tijden nu dusdanig aangepast dat het een rapid tornooi geworden is,
zodat men nu de tijd heeft om zijn stelling eens te bekijken.
Volgend seizoen organiseren wij dit tornooi zeker opnieuw, met enkele
kleine aanpassingen :
- Er worden slechts 2 speelavonden voorzien. We spelen 2 ronden na 

de nieuwjaarsreceptie en 3 ronden op één speelavond, waarschijnlijk
tussen het clubkampioenschap en het Zwitsers tornooi.

- De tijden worden lichtjes aangepast, nl. 30 minuten per speler (ipv 35
minuten) - Het tijdshandicap blijft op dezelfde manier berekend
worden : per 20 ptn elo-verschil plus of min 1 minuut.
Dus de totale tijd van de partijen is altijd 1 uur.

- Wanneer bij de eindstand, zowel punten als verschil prestatie/elo 
gelijk zijn, wordt de speler met de laagste elo eerst geklasseerd.

- Alle andere regels (bij remise, winst laagst geklasseerde - 5 ronden 
Zwitserse paring, enz.. blijven gelijk) 

Eindklassement na 5 ronden :

speler ptn elo prestatie verschil
1. Vandenbroucke Tim 5.0/5 (1769)
2.  Crevits Ruben 3.0/5 (1411) 1634 + 223
3.  Pascal Roland    3.0/5 (1480) 1619 + 139
4.  De Soete Jan 3.0/5 (1555) 1620 + 65
5.  Denduyver Marcel 3.0/5 (1585) 1650 + 65
6.  Dewanckele Michel   3.0/5 (1561) 1615 + 54
7.  Mackin Eamon 2.0/3 (1333) 1653 + 320
8.  Vandecasteele Erik      2.0/5 (1525) 1497 - 28 
9.  Verbeke Daniel    1.0/3 (1622) 1466 - 156 
10. Steelandt Andre 1.0/5 (1490) 1319 - 171 
11. Maertens Yves           0.0/1 (1353) 1091 - 262 
12. Denduyver Bart         0.0/5 (1663)  843 - 820 



15de Zwitsers  Tornooi

Ronde 1  (07-05-2010)

Vyvey Peter            1-0  De Soete Jan          
Steelandt Andre       0-1  Demeuter Robert       
Denduyver Bart        1-0  Pascal Roland         
Gryson Wilfried         0-1  Verbeke Daniel        
Denduyver Marcel     0-1  Pille Gilbert         
De Soete Saskia        0-1  Dewanckele Michel     
Vandecasteele Erik     Bye

>>> Direct een verrassing van formaat met het verlies
van Marcel Denduyver vs Gilbert Pille. Bij deze is ieder-
een direct wakker geschud.

Ronde 2  (21-05-2010)

Verbeke Daniel    0-1  Vyvey Peter           
Demeuter Robert      1-0  Dewanckele Michel     
Pille Gilbert               0-1  Denduyver Bart        
Pascal Roland            1-0  Vandecasteele Erik    
Steelandt Andre        ½-½ Denduyver Marcel      
De Soete Jan              1-0  Gryson Wilfried       
De Soete Saskia        Bye

>>> Daniel vs Peter : de eerste clash der titanen – loper
en pion vs toren in het eindspel. De partij eindigt met
een eindspel les over de oppositie.
- Gilbert vs Bart : Gilbert spaart zijn schaakkrachten
een gans jaar op voor het Zwitsers en speelt dan partij-
en om U tegen te zeggen. Bart won nog eens na een
lange partij in het eindspel.
- Roland vs Erik : Neen, zei Erik tegen Roland, die zet
moet je spelen en zijn tegenstander luisterde – het de
pap in de mond geven, heet dat ! 
- André – Marcel : Remise spelen is niet zo makkelijk
als het lijkt (een kenner kan het weten) André had in
het eindspel één pion voor.
- Jan vs Wilfried : Wilfried schakelde zijn eigen licht uit
met enkele dubieuze zetten –  en dan was er de duis-
ternis in Snaaskerke.
- Om Saskia aan te moedigen geven we haar direct een
punt.

Ronde 3 (28-05-2010)

Vyvey Peter            ½-½ Demeuter Robert       
Denduyver Bart         1-0  De Soete Saskia       
Dewanckele Michel     1-0  Verbeke Daniel        
Pille Gilbert               ½-½ Pascal Roland         
Denduyver Marcel      1-0  De Soete Jan          
Gryson Wilfried          0-1  Steelandt Andre       
Vandecasteele Erik    Afwezig   

In de derde ronde niets dan spannende partijen :
- Peter vs Robert : De strijd voor de voorlopige 1ste
plaats bleef onbeslecht.

- Bart vs Saskia : Een slechte opening en een en passant
zet maakten direct gaten in de stelling van Saskia.
- Michel vs Daniël : Daniël gaf een toren weg en de
partij
- Gilbert vs Roland : zeer mooie partij - taktiek vs bruut
aanvalsgeweld. Roland begon het eindspel met een
pion achter – maar er is ook nog de klok die meetelt.
- Wilfried – André : Een blitz voor Wilfried – André had
het niet onder de markt met Wilfried – maar in de
sprint forceert André een doorbraak en Wilfried deed
de “J’ adoube overgave”!

Ronde 4 (04-06-2010)

Demeuter Robert        ½-½ Denduyver Bart        
Dewanckele Michel  0-1 Vyvey Peter           
Pascal Roland             0-1  Denduyver Marcel      
Steelandt Andre          1-0  Pille Gilbert         
Vandecasteele Erik      0-1  Verbeke Daniel        
De Soete Jan              1-0  De Soete Saskia       
Gryson Wilfried        Bye

- Robert vs Bart : Na de gemakkelijke loting van de
vorige keer kreeg Bart direct een klepper aangeboden.
Naar alle traditie werd het remise !
- André vs Gilbert : André probeerde een experimentele
opening maar kwam hierdoor vroeg een pion achter –
maar in het eindspel behaalde zijn pion eerst de over-
kant - een dame en de winst - Gilbert kwam 1 zet te
laat - Ook goed kunnen tellen is belangrijk in schaak !
- Erik – Daniël : In uitgesteld relais – Erik zijn diabolisch
lachje weerklonk - maar 1 zet voor het verlies van zijn
dame, zette Daniël de situatie recht en kon afruilen –
Erik blunderde in het eindspel en na verlies van de
toren, meteen ook het verlies van de partij.
- Jan vs Saskia : De bazooka zetten die Saskia bijge-
leerd had waren nog net niet krachtig genoeg om de
tanks van Jan te stoppen.

Klassement na Ronde 4

1.  Vyvey Peter 3.5/4 7.50
2. Denduyver Bart 3.5/4 6.00
3. Demeuter Robert 3.0/4
4. Denduyver Marcel 2.5/4   5.75 
5. Steelandt Andre 2.5/4   3.25
6. Pascal Roland 2.5/4   1.75 
7. Dewanckele Michel 2.0/4   2.50
8.  Verbeke Daniel 2.0/4   1.50
9. De Soete Jan 2.0/4   1.00 
10. Pille Gilbert 1.5/4 
11. Vandecasteele Erik 1.0/3   1.00
12. De Soete Saskia 1.0/4   0.25
13. Gryson Wilfried 1.0/4   0.25

Peter, Bart  en Robert hebben de beste kansen - maar
de laatste ronden zullen beslissend zijn.

Slechts 13 deelnemers dit seizoen - De einduitslag is dus onvoorspelbaar ! 
We verwelkomen Saskia De Soete, uit onze cursus voor volwassenen - Gilbert Pille (Oostduinkerke) en Robert
Demeuter (Pion 68 Oostende). 



Op zaterdag 10 juli as. organiseert Pion 68 een fietstocht met picknick in openlucht, waarna ook
zal worden geschaakt …, en waaraan een culturele en ook  gastronomische activiteit zal worden gekoppeld.
Dus … van alles wat! Pion68 heeft ons uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit.

VOORGESTELD PROGRAMMA

11u00 – Samenkomst (met fiets of tandem) aan ons lokaal in Gistel;
11u15 – Fietstocht naar de Plassendalebrug waar we samenkomen ( de Schaakkringen ‘Nikei’ uit Gistel en ‘Het 

Vliegend Peerd’ uit Bredene;
12u00 – Samen rijden we via het jaagpad langs het Kanaal Oostende-Brugge naar de picknick- plaats in de 

Puidebroekstraat, Oudenburg; (zie foto)
12u30 – Picknick in de openlucht met zelf meegebrachte knapzak;
14u00 – Schaakdriekamp tussen ‘Het Vliegend Peerd’, ‘Nikei’ en ‘Pion 68’.  Wie zich in de voormiddag niet kan 

vrijmaken voor de fietstocht, mag ook  rechtstreeks naar dit schaaktornooi komen (om 13u45 ten laatste).
16u00 – Vertrek met de fiets naar het Bikers Loft Hotel ‘GROENEDIJK’ , Groenedijkstraat, Oudenburg

via het jaagpad langs de Kanalen Oostende-Brugge en Plassendale-Nieuwpoort;
16u45 -  Bezoek aan het ‘Oldtimer Motorcycle Museum’ met een collectie van 90 motorfietsen, scooters en

bromfietsen. Naast de nostalgische merken zoals FN, BSA, Triumph, Lambretta, Vespa, Flandria, Gillet, 
BMW zijn er ook uitzonderlijke motoren, Praga, La Mondiale, Whizzer, Poirier e.a.
Bij elk bezoek wordt ruim een uur uitleg gegeven.

18u30 – Barbecue in het Bikers Loft : 5 soorten vlees (kip – varkensrib – brochette – spiering – barbecueworst), 
saladebar, groenten, pasta, brood, frans brood + 1 consumptie naar keus (bier, frisdrank).

20u00 – Vertrek in groep naar huis.

Deelname in de kosten : 20 € all-in (Museumbezoek – barbecue + consumptie).
Inschrijving bij Joe Cordy (GSM : 0479 – 46 50 81) ten laatste op 6 juli 2010.
Bij slecht weer wordt de fietstocht en picknick geschrapt en het programma aangevat om
14 uur met de Driekamp in Fisher Random Schaak in het Bikers Lof Hotel zelf.  Verplaatsing per auto.
(nota: Fisher random = de stukken staan op een willekeurige plaats - bepaald door tornooileider)

Wij hopen op de talrijke deelname in dit mooi zomer - initiatief van Pion68.

F IETSEN - SCHAKEN -  BARBECUE

KALENDER

- Vrijdag 25 juni ‘10 Laatste ronde Zwitsers Tornooi
- Zaterdag 26 juni ‘10 Gratis receptie met prijsuitreiking en afsluiting schaakseizoen
- Zaterdag 10 juli ‘10 3-hoekstornooi : Pion 68, Nikei Gistel & Bredene gevolgd door een barbecue zie

uitnodiging 

- Vrijdag 3 september ‘10 Algemene Vergadering met inschrijving voor het nieuw seizoen - gevolgd door een 
simultaan door de clubkampioen.

- Vrijdag 10 september ‘10 Aanvang nieuw schaakseizoen Nikei Gistel
- Zondag 3 oktober ‘10 Eerste ronde Individuele Ligakampioenschappen 2010 - 2011 ( Bredene/Oostende

 


