
Beste schaakvrienden,

De heenronde in ons clubkampioenschap is reeds flink gevorderd en lijkt
zich toe te spitsen op 3 kandidaten op eindwinst, nl. Peter Vyvey - Daniel Verbeke &
Bart Denduyver, allen zonder nederlaag !

Om misverstanden over speeltijden te vermijden spelen we, dit seizoen, in 2
reeksen : VSF-spelers (30 zetten in 1u30 plus 1 uur KO) en een recreatieve reeks
(1u30 KO). De aangesloten spelers spelen een dubbele ronde (heen en terug).
Ondanks de vele oproepen melden zich slechts 4 dapperen aan voor de recreatieve
reeks. Wij hadden op 6 spelers gehoopt, maar misschien komen er nog gegadigden.
We verwelkomen opnieuw Roland Monbaliu en nieuwkomer Theo Brackx uit onze
jeugdschaak.

Onze jeugdschaak heeft nog enkele oude druks van de schaakboekjes over
en stelt die te koop. Wij bevelen deze boekjes ook sterk aan voor volwassenen die hun
schaakniveau wat willen verbeteren.
- Lesboeken voor de lesgever: stap 1 - Stap2 (3stuks) - Stap 3 aan 5 euro/st.
- Oefenboeken : Stap 1 (3stuks) - Stap 3 - Stap 4 (2stuks) aan 2,5 euro/st.
Aankoop en info bij Bart Denduyver.

Wij nodigen U allen uit op onze (korte) nieuwjaarsdrink gevolgd door 3 ron-
den van ons jaarlijks bekertornooi. Dit in ons lokaal op vrijdagavond 3 januari 2014
om 20u30 !  Zoals iedereen wellicht weet is het bekertornooi een rapid tornooi met
tijdshandicap voor alle spelers (zowel recreatieven als VSF spelers). De tijd voor beide
spelers samen is 1 uur, maar naargelang het elo-verschil krijgt de ene meer en de ande-
re evenredig minder tijd. De 2de avond gaat in principe door tussen het clubkam-
pioenschap en het Zwitsers tornooi (eind april of begin mei)

Wij wensen al onze schakers, familieleden en vrienden alvast prettige einde-
jaarsfeesten toe en veel schaakplezier.

Tot een volgende Nikei Info ...

André.
voorzitter
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Clubkampioenschap - VSF-spelersClubkampioenschap - VSF-spelers
Seizoen 2012-2013Seizoen 2012-2013

Alleen Peter Vyvey en Michel Dewanckele hebben nog een bye partij te goed. Drie spelers preste-
ren bijzonder goed en hebben nog geen partij verloren, nl. Peter Vyvey - Daniel Verbeke en Bart
Denduyver.  Alleen Daniel heeft nog géén enkel verlies punt, waardoor de strijd tussen Daniel en
Peter bijzonder spannend wordt.

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

1. VYVEY Peter 8 7 1 0 0 23 ptn 23 ptn

2. VERBEKE Daniel 6 6 0 0 0 18 ptn 18 ptn

3. VERSTEGHEN Joris 9 3 3 3 0 18 ptn 18 ptn

4. DE SOETE Jan 9 2 4 3 0 15 ptn 17 ptn

5. DENDUYVER Marcel 8 4 2 2 0 16 ptn 16 ptn

6. DEWANCKELE Michel 8 3 2 3 0 16 ptn 16 ptn

7. PASCAL Roland 9 2 3 4 0 16 ptn 16 ptn

8. DENDUYVER Bart 6 2 4 0 0 14 ptn 14 ptn

9. VANDECASTEELE Erik 6 3 2 1 0 12 ptn 14 ptn

10. STEELANDT André 8 2 1 5 0 13 ptn 13 ptn

11. GRYSON Wilfried 8 1 2 6 0 13 ptn 13 ptn

RANGSCHIKKING   -   tot ronde 9

Clubkampioenschap - RecrClubkampioenschap - Recreatieve schakerseatieve schakers
Seizoen 2012-2013Seizoen 2012-2013

Ondanks de vele oproepen melden zich slechts 4 dapperen aan voor de recreatieve reeks. We
verwelkomen opnieuw Roland Monbaliau en nieuwkomer Theo Brackx, die de overstap waagde
uit onze jeugdreeksen. Het is de bedoeling van deze reeks om de overstap van jeugdspelers en
mensen die op latere leeftijd zijn beginnen te schaken, naar de VSF reeks makkelijker te maken. 

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

1. BRACKX Theo 4 2 1 1 0 9 ptn 9 ptn

2. MAERTENS Yves 3 2 1 0 0 8 ptn 8 ptn

3. MONBALIU Roland 4 1 0 3 0 6 ptn 6 ptn

4. ROELS Frank 3 1 0 2 0 5 ptn 5 ptn

RANGSCHIKKING   -   tot ronde 4



Zwitsers  tornooi -     mei  -  juni  2013

Onze 18de editie van het Zwitsers tornooi werd met overmacht gewonnen door Francky
Deketelaere, voor Michel Dewanckele en Marcel Denduyver. 

Ronde 6 : 14/06/13

Deketelaere Francky ½-½ Deceuninck Andre
Denduyver Marcel 1-0 Vandecasteele Erik
Dewanckele Michel 1-0    De Soete Jan   
Steelandt Andre ½-½ Denduyver Bart     
Roels Frank 0-1    Verbeke Daniel
Pascal Roland 1-0    Versteghen Joris
Pille Gilbert ½-½ Gryson Wilfried
Maertens Yves (afwezig)

In deze ronde géén grote verrassingen. Door het
halve puntje was Franky Deketelaere meteen zeker
van eindwinst !

Ronde 7 : 21/06/13

Verbeke Daniel 0-1 ff   Deketelaere Francky
Dewanckele Michel 1-0    Denduyver Marcel 
Deceuninck Andre 0-1    Steelandt Andre
Vandecasteele Erik ½-½ Denduyver Bart      
De Soete Jan 0-1    Pascal Roland    
Gryson Wilfried 1-0    Maertens Yves      
Pille Gilbert 1-0 ff     Roels Frank
Versteghen Joris Bye

In deze laatste ronde waren een paar spijtige forfaits.
Daniel Verbeke tegen tornooiwinnaar Franky
Deketelaere (die hiervoor speciaal verstek had gegeven
op het clubfeest in Kortemark) en Frank Roels tegen
Gilbert Pille. De tornooileider had zijn partij reeds
vooraf gespeeld, gezien hij deelnam aan de wandel-
maraton van de Nacht van Vlaanderen in Torhout.  Als
verrassing kunnen wij in deze ronde wel de winst ver-
melden van André tegen André. Onze voorzitter haal-
de het verrassend tegen André Deceunink.

Eindklassement  2013

1. Deketelaere Francky 6,5 ptn 1970
2. Dewanckele Michel         5,0 ptn 1716
3. Denduyver Marcel        5,0 ptn 1696 
4. Steelandt Andre 4,5 ptn 1528
5. Vandecasteele Erik 4,0 ptn 1564
6. Pascal Roland 4,0 ptn 1431
7. Deceuninck Andre 3,5 ptn 1445
8. Denduyver Bart 3,5 ptn 1429
9. Verbeke Daniel 3,0 ptn 1503

10. De Soete Jan 3,0 ptn 1441
11. Versteghen Joris 3,0 ptn 1320 
12. Gryson Wilfried 2,5 ptn 1196
13. Pille Gilbert 2,5 ptn 1046
14. Maertens Yves 2,0 ptn 1229
15. Roels Frank 2,0 ptn 1012

Erelijst Zwitsers Tornooi

2013: Deketelaere Francky
2012: Tim Vandenbroucke
2011: Bart Denduyver
2010: Bart Denduyver
2009: Matthias Kamps
2008: Frederik Mylle
2007: Rudy Verhelst
2006: Peter Vyvey
2005: Bart Denduyver
2004: Frederik Mylle
2003: Michel Dehanne
2002: Michel Dehanne
2001: Franky Deketelaere
2000: Franky Deketelaere
1999: Michel Dehanne
1998: Michel Dehanne
1997: Ronny Degrande
1996: Bart Denduyver



Clubfeest -   28 juni  2013

Na een gesmaakte BBQ werd overgegaan tot het uitreiken der trofeeën :
- Het Bekertornooi ”Ereprijs  Louis Vandecasteele” werd gewonnen door Marcel

Denduyver.
- Het snelschaakkampioenschap werd gewonnen door Bart Denduyver.
- Clubkampioen werd Peter Vyvey & kampioen reeks 2 werd André Steelandt.
- Jan Desoete won het West-Vlaams Liga kampioenschap 2012-2013 - reeks D.

Hier de jeugdspelers die een diploma haalden, geflankeerd door de bestuursleden.
Joris Verstegen werd Jeugdkampioen 2013, na een spannend tornooi onder al onze
jeugdspelers. 



Een speciaal woordje van dank werd gericht aan onze dames, voor hun geduld
en eenzaamheid gedurende de lange schaakavonden.

Om de stress en
spanning wat te laten
wegebben, wordt na het
schaken wel eens een
kaartje gelegd, daarin
bleek in het afgelopen
seizoen Erik de beste te
zijn geweest.



Naar jaarlijkse gewoonte starten wij het nieuw seizoen met een algemene vergadering met inschrij-
ving en een simultaan van de clubkampioen. 
We spelen dit jaar in een reeks met 11 aangesloten spelers en een recreatieve reeks, helaas slechts
met 4 spelers. Bij de recreative spelers verwelkomen we 2 nieuwe gezichten nl. Theo Brackx (uit
onze jeugdschaak) en Roland Monbalieu.  
Na een overzicht van het voorbije schaakjaar en de finaciële toestand en de nieuwe betalingen
kwam onze jaarlijkse simultaan van de kampioen aan bod.
Ook dit jaar was Peter Vyvey onze kampioen present voor de simultaan. Ook dit jaar haalde Peter
de overwinning - Uitslag Peter 3,5 - Nikei 2,5. Dit waren de tegenstrevers:
Frank Roels (verlies na 37min) - Jan De Soete (winst na 1u21) - Bart Denduyver (remise na 1u50) -
Daniel Verbeke (verlies na 2u07) - Marcel Denduyver (verlies na 2u08) & Michel Dewanckele
(winst na 2u08).

De Individuele Ligakampioenschappen grijpen dit jaar plaats in Kortrijk. Drie van onze leden
nemen deel, nl.: Jan De Soete; André Steelandt & Theo Brackx. 
Stand na Ronde 2 :
C- Reeks (13 deelnemers)       : Jan De Soete            : 1/2  6de plaats 
D - Reeks :(19 deelnemers)    :  André Steelandt       : 2/2  1ste Plaats 

: Theo Brackx             : 1/2   11de plaats 
Volgende speeldata : 08/12/2013  -  02/02/2014 & 09/03/2014

Nieuw seizoen -    6  september 2013

West-Vlaams l iga kampioenschap

KALENDER
Vrijdag 06 december ‘13 kampioenschap - Heenronde 10 Recreatieven: /

Vrijdag 13 december ‘13 inhaalavond Recreatieven: /

Vrijdag 20 december ‘13 kampioenschap - Heenronde 11 Recreatieven: ronde 5

Zondag 22 december ’13 Jeugdschaak.

Vrijdag 27 december ‘13 inhaalavond Recreatieven: /

Zondag 29 december ‘13 Géén Jeugdschaak !

Vrijdag 03 januari ‘14 Korte Nieuwjaarsreceptie & Bekertornooi voor allen.

Zondag 05 januari ’14 Jeugdschaak - nieuwjaarstornooi onder alle jeugdschakers.

Vrijdag 10 januari ‘14 kampioenschap - terugronde 1 Recreatieven: /

Zondag 12 januari ’14 Jeugdschaak.

Vrijdag 17 januari ‘14 kampioenschap - terugronde 2 Recreatieven: ronde 6

Vrijdag 24 januari ‘14 kampioenschap - terugronde 3 Recreatieven: /

Vrijdag 31 januari ‘14 kampioenschap - terugronde 4 Recreatieven: /

Vrijdag 07 februari ‘14 kampioenschap - terugronde 5 Recreatieven: ronde 7

Vrijdag 14 februari ‘14 kampioenschap - terugronde 6 Recreatieven: /

Vrijdag 21 februari ‘14 inhaalavond Recreatieven: /

Vrijdag 28 februari ‘14 kampioenschap - terugronde 7 Recreatieven: ronde 8

 



JEUGDSCHAAK    2013 -  2014
- Onze jeugdschaak is terug van start gegaan, begin oktober, met 12 spelers die deelnemen
aan de verschillende stappen. Dit jaar uitzonderlijk geen stap 1, ondanks blaadjes in scholen
en een vermelding in het boekje dat verdeeld werd in Gistel voor de week van de sport.

STAP 2 :
Voor lesgever Erik
Vandecasteele zien wij van
links naar rechts :
Robin Joye; Roeland Wallyn;
Robrecht Wallyn,
Tim Willaert & Tim Jablonski

STAP 2 + :
links naar rechts zien wij:
lesgever Steelandt André;

Kastrati Shkelqim;
Vanhautte Jens &

Sabot Stan.

STAP 3 :
lesgever Verbeke Daniel
Quaegebeur Jochen.

STAP 4  :
lesgever Denduyver Bart

Theo Brackx &
Joris Verstegen.



West-Vlaams Jeugdkampioenschap

Eerste West-F lemisch open

De Westvlaamse jeugdkampioenschappen werden gespeeld op 26 & 27 oktober 2013 in Tielt. Theo Brackx behaalde
bij de -12 jarigen (10 deelnemers - all-play-all) een mooie 8.5 op 9. Jorit Da Silva behaalde dit ook, ze hadden nl.
tegen elkaar remise. Dus alles scheidingspunten waren voor hen gelijk. In het reglement stond dat er dan werd
geloot en Theo is kampioen geworden bij de -12. Uit de officiële uitslagen bleek ook dat Theo momenteel reeds
1256 elo heeft.
Een dikke proficiat werd hem gewenst door het bestuur en alle medeleerlingen van de Gistelse jeugdschaak. Uit
handen van de voorzitter kreeg hij een boekenbon cadeau.

Het 1ste West-Flemish Open, een Zwitsers tornooi van 7 ronden, meetellend voor FIDE-elo en met meer dan 3500 Euro
aan prijzengeld, vond plaats van 5 tot 9 augustus in zaal Nieuwland in Oostende.
Met 60 waren ze afgezakt naar deze eerste editie. De West-Flemish Open werd mogelijk gemaakt dankzij een een-
malige storting van de VSF aan de liga’s. Ondanks deze uitzonderlijke inkomstenbron is het verlangen groot om er een
jaarlijks toernooi van te maken, aldus de organisatie.

De twee topfavorieten waren the GMs Alexandre Dgebuadze en Vladimir Okhotnik, die zijn verblijf in België na het
Open van Charlerloi nog even verlengde. Na 4 ronden stonden beiden met het maximum aan de leiding, samen met
de Franse FM Julien Lamorelle. In ronde 5 speelden de grootmeesters onderling snel remise zodat Lamorelle dankzij
winst alleen aan de leiding kwam. Maar in de zesde ronde botste de Fransman op Dgebuadze. Okhotnik kon slechts
moeizaam mee door een winst tegen Frederik Decoster, hoewel deze laatste lang de beste kansen had. In de laatste
ronde kon Dgebuadze met zwart nooit enig voordeel bereiken tegen de Nederlander Joep Nabuurs en er werd vrij snel
remise overeengekomen. Als Okhotnik zijn pionwinst tegen Lamorelle kon verzilveren, zou hij alleen toernooiwinnaar
worden. De Fransman verdedigde echter taai en het werd uiteindelijk remise. De 2 GMs eindigden daardoor samen
met 6 op 7. Met de scheidingspunten werd Dgebuadze de winnaar van het eerste West-Flemish Open. Gedeeld
tweede werden Julien Lamoreele en Fabrice Wantiez, die de laatste ronde een punt cadeau kreeg omdat zijn tegen-
stander te laat opdaagde.
Voor wie zich afvraagd, wat doet dit verslag in ons clubblaadje, wel 2 spelers van Nikei Gistel namen deel, nl. Jan De
Soete en Theo Brackx.

1 Alexandre Dgebuadze (2520) 6 28 24 2451
2 Vladimir Okhotnik (2414) 6 25 24 2441
3 Julien Lamorelle (2311) 5  26 23 2326
54 Theo Brackx (1256) 2
55 Jan De Soete (1528) 2

Op de volgende bladzijde volgt het uitgebreid verslag van Jan De Soete.

 



de 15zet in de fout ging en een stuk achter kwam. Maar
ja er moet toch iemand de laatste zijn, maar waarom juist
IK ...

Dag 4     ronde 5    10u

Bjorn Dewulf - Theo Brackx 0 - 1
Clement Marc (1552 lux) - tegen ikke 1 - 0
Theo speelt mooi en in het eindspel kon de tegenstaander
niet meer verhinderen dat Theo naar een dame zou gaan
Weer maak ik er een zootje van, wat me dan zuur
opbreekt, we volharden in het “niet” winnen

Ronde 6

Theo Brackx - Patrick Dutoit (1192) 1 - 0  
Theo speelde een mooie partij, in het eindspel stond het
1 paard en 7 pionnen voor Theo tegen 4 pionen ,maar
toch wou zijn tegenstaander niet opgeven, toen Theo er
nog 2 pionen afsnoepte gaf zijn tegenstaander nog steeds
niet op, Theo is dan maar beginnen oprukken links en
rechts midden† en na een aantal zetten had zijn tegen-
staander het toch door dat hij beter opgaf.
Ikzelve - Eggers Roel ( 0) 1 - 0
Mijn partij zoals al de hele week was niets bijzonders,
had wel een betere partij in het middenspel maar durfde
het niet afmaken, in het eindspel, zoals gewoonlijk, komt
de tegenstrever fel opzetten en was eigenlijk de partij voor
mij een verloren zaak, maar daar hij wel goed speelde
maar nog nieuw was en in tijdnood verkeerde kon hij de
partij niet afmaken en kon ik weer in het spel komen,
maar uiteindelijk was zijn tijd om. Heel vervelend detail,
bij iedere zet komt er dus weer 30 seconden bij, wat het
dus bezonder moeilijk maakt om door zijn tijd te geraken
, is zeker iets voor de snelschakers, 
Ben blij mijn eerste punt is binnen !

Ronde 7

Clement Marc - Theo Brackx 1 - 0
Theo speelde hollands maar kwam al snel 2 pionnen ach-
ter, waardoor Marc begon af te ruilen en de partij won
Dutoit Patrick - Ikke 0 - 1 ff
Het was al verschillende keren gezegt en er gingen over-
al papieren rond dat het vandaag begon om 09.30u
Het reglement zegt dat men na aanvang van de partij bin-
nen de 15 min aan zijn tafel moet zitten, en toch waren
er 2 mensen die pas om 09.55u kwamen waardoor ze
automatisch verloren hadden, de arbitters waren onver-
murwbaar en pasten strikt het reglement toe, en ze had-
den gelijk. Stiptheid is een mooie zaak.

Eindstand
Theo Brackx 54ste plaats met 2 op 7
Jan De Soete 55ste plaats met 2 op 7

Theo was de betere speler van Nikei. Hij was derde in de
min 12 jarigen. En ikke heb wel 2 punten, maar eigenlijk
onverdiend

volgende keer doen we zeker beter ....

Verslag van Jan De Soete
————————————————————————
Aantal deelnemers = 60 mensen waaronder (slechts) 2
meisjes. Van onze club namen Theo Brackx ( elo 1256 )
& Jan De Soete (elo 1528) deel. De hoogste elo was 2520
- 15 spelers hadden meer dan 2000 elo.
Rariteit waren wel de  elektronische klokken. De speel-
tijd was 1u30 met 30 sec plus /per zet (de eerste 40 zet-
ten) wat resulteerde dat ik na 4 zetten al op 1u32 stond
- als ik rap zou blijven spelen zou ik kunnen verliezen
met meer speeltijd dan dat ik begon !!! 

Dag 1
Partij 1 -  5 aug 2013  15:30u

Karel Tytgat ( 1767 ) - Theo Brackx ( 0 ) 1 - 0
Jan De Soete (1528) - Jan Londers ( 1909)  0 - 1

Theo speelde blijkbaar een goede wedstrijd, want ik zag
dat de tegenstander nogal stoefde tegen collega’s dat ie
het moeilijk had, spijtig verloor Theo  - wat geen schande
was tegen een veel hogere raiting
Ikzelf speelde ook een mooie wedstrijd, gelijk opgaand,
maar op het einde kwam ik in het nauw en verloor een
paard en ook de game

Dag 2
Partij 2 - 6 aug  10:00u

Theo Brackx - Andre Deceuninck (1626) 0 - 1
Henri Serruys ( 1685) - Jan De Soete 0 - 1

Theo verliest zijn partij na meer dan 2 uur spelen. Ikzelf
sta de hele tijd op winst maar moet me constant verdedi-
gen, de tegenstaander komt in tijdnood en blijkbaar doen
nog mensen zo dat ze beter spelen in tijdnood, en als de
tegenstaander in tijdnood geraakt begin ik mijn partij
helemaal te verliezen, na 2,5u geef ik de partij op , de
tegenstaander had dan nog maar 8,5min en ik ...
bijna geen stukken meer 

Dag 2  -  ronde 3 - 15.30u

Theo speelt tegen Gunther Van Landeghem (1644) en
Theo verliest.
Ik tegen Fabio De block (10jaar) elo 1695 woont in
Opwijk en ik verlies, de tegenstaander had alles gezien en
probeerde zelfs me een paar keer in de val te laten lopen,
wat op het einde ook lukte.
Ze moesten kinderen verbieden op zulke wedstrijden, de
grote mensen maken tegenwoordig geen kansen meer ik
krijg alleen de zware tegenstaanders

Dag 3  - ronde 4   10:00u

De Soete jan - Rik Boudry (elo 0) 0 - 1
Theo Brackx - Frans Decroos ( 1666) 0 - 1 

Theo speelde blijkbaar een goede wedstrijd want ik hoor-
de Frans zwoegen en zuchten met het zweet op zijn voor-
hoofd, Frans kon nipt vermijden dat ie mat ging en won
alsnog de wedstrijd.
Ikzelf, wat een afgang, ten eerste speelde ik veel te snel en
mijn berekeningen klopten niet helemaal waardoor ik in

 



De Wereld Schaakkampioenschappen vonden plaats van 07 tot
28 November 2013 en werden gewonnen door Magnus Carlsen
uit Noorwegen. Magnus Carlsen won het kandidaten tornooi,
gespeeld in London in het begin van 2013. Na een adembene-
mende finale werd hij de officiële uitdager van de regerende
wereldkampioen Viswanathan Anand uit India. Op zijn 22ste is
Carlsen tevens de nummer één “FIDE rated player” met
2862 ELO (Sept 2013).

Viswanathan Anand (India) behield in 2012 de titel van wereld-
kampioen na het verslaan van de uitdager Boris Gelfand in de
“FIDE World Chess Championship” match  gespeeld in
Moscou.  Hij verdedigde zijn wereldtitel met succes achtereen-

volgens in Mexico 2007 - Bonn 2008 en
Sofia 2010.  Anand was wereldkampioen
sinds 2000 na een knock-out tornooi
waarop hij de FIDE World Rapid
Championship werd.

Nieuwe wereldkampioen Schaken

Een breinbreker voor het nieuwe seizoen 
Vorige zaterdag kwamen Thijs Vermeir en Hubert Gryson in deze
stelling terecht ! 

Zwart aan zet heeft het geluk dat hij nog zijn a-pion kan geven en
het pat kan opheffen, anders was het meteen gedaan (als hij ver-
plicht wordt tot g6-g5, maakt wit van zijn h-pion een g-pion en
speelt de loper van de verkeerde kleur geen rol meer). Bij de
analyse vonden we geen doorkomen meer voor wit - de zwarte
koning kan altijd naar h8, nietwaar?
Maar wat zei de computer in de diagramstelling?
Mat in 46 alstublieft! Ik laat jullie wat tijd om erop te kauwen,
Dus: zwart aan zet, wit wint (toch). 

RrstuvwxyS
8MmMmMmIm8
7mMmMmMmM7
6MmMmMFgf6
5mMmMmMmg5
4MmMmMmMA4
3aMmMmMmG3
2MmMmMmMm2
1mMmMmMmM1
TrstuvwxyU

Een bra inbreker


