
Beste schaakvrienden,

Het is de gewoonte om in ons laatste nummer van het seizoen de kam-
pioenen een dikke proficiat te wensen. Dit seizoen werd het  andermaal Peter
Vyvey. Bij de recreanten werd Yves Maertens.
De titel van ons Zwitsers tornooi is ook zo goed als binnen voor Franky
Deketelaere.

Mag ik u allen ook uitnodigen op onze overheerlijke BBQ in Snaaskerke
op vrijdag 4 juli as. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, wij verwachten u dus
massaal ! Zie ook de uitnodiging achteraan.

Naast ons Zwitsers tornooi
is er ook een tornooi voor onze
jeugdspelers. Zij mogen ook eens
op de voorpagina staan. In dit tor-
nooi zijn de twee kanshebbers op
eindwinst uiteraard Joris en Theo,
die het nog onder elkaar moeten
uitmaken wie dit jeugdtornooi zal
winnen. In oktober starten wij
opnieuw met jeugdschaak.

Bij deze maken wij ook
reeds afspraak voor volgend seizoen. In september starten wij terug met
opgeladen batterijen aan een nieuw schaakseizoen. Wie mensen kent die graag
schaken, doe eens een woordje ...
Voor inlichtingen of inschrijvingen over de jeugdschaak (zondagmorgen) of
volwassenschaak (vrijdagavond) kan steeds terecht bij Bart Denduyver
tel. 0493 18 40 91 of ieder ander bestuurslid.

Wij wensen al onze schakers, familieleden en vrienden alvast  een
prettige en zonnige zomerverlof toe met veel schaakplezier. Tot een volgende
Nikei Info ...

André.
voorzitter
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Peter blijft stevig scoren en sprint onbedreigd naar de titel van clubkampioen. Proficiat Peter.
Bart behaalde in de terugronde slechts 6 remises en komt daarmee in de stand net voor Daniel,
die een serieuze inzinking kreeg in de terugronde. 

Ons opzet om een afzonderlijke competitie op te richten met een zestal recreanten is mislukt
door een paar late afzeggingen.  Volgend seizoen gaan we dat mogelijks herbekijken, tenzij er
uiteraard enkele recreanten zouden opduiken voor het nieuw seizoen !
Alvast een proficiat voor Yves met zijn kampioenentitel !

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

1. VYVEY Peter 11 10 1 0 0 32 ptn 32 ptn 64 ptn

2. DENDUYVER Bart 11 5 6 0 0 27 ptn 27 ptn 54 ptn

3. VERBEKE Daniel 11 5 1 5 0 30 ptn 22 ptn 52 ptn

4. DENDUYVER Marcel 11 6 3 2 0 25 ptn 26 ptn 51 ptn

5. DE SOETE Jan 11 6 0 5 0 23 ptn 23 ptn 46 ptn

6. DEWANCKELE Michel 11 3 4 4 0 23 ptn 21 ptn 44 ptn

7. PASCAL Roland 11 5 2 4 0 20 ptn 23 ptn 43 ptn

STEELANDT André 11 5 4 2 0 18 ptn 25 ptn 43 ptn

9. VANDECASTEELE Erik 11 2 2 7 0 20 ptn 17 ptn 37 ptn 

10. GRYSON Wilfried 11 4 1 6 0 15 ptn 20 ptn 35 ptn 

11. VERSTEGHEN Joris 11 1 4 3 3 20 ptn 14 ptn 34 ptn

TERUGRONDE + EINDRANGSCHIKKING

Clubkampioenschap - Clubkampioenschap - Seizoen 2013-2014Seizoen 2013-2014

Clubkampioenschap - RecrClubkampioenschap - Recreatieve schakerseatieve schakers
Seizoen 2013-2014Seizoen 2013-2014

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

1. MAERTENS Yves 9 7 2 0 0 25 ptn 25 ptn

2. BRACKX Theo 9 5 2 2 0 21 ptn 21 ptn

3. ROELS Frank 9 3 0 6 0 15 ptn 15 ptn

4. MONBALIU Roland 9 1 0 8 0 11 ptn 11 ptn

EINDRANGSCHIKKING



Ploegenkampioenschap Rapid 2014

Bekertornooi “Ereprijs Louis Vandecasteele”
De tweede avond van ons bekertornooi kon door een overvolle kalender
andermaal niet gespeeld worden. Wij zullen volgend seizoen moeten onze
kalender zien aan te passen, zodat dit wel gebeurt. Hierdoor mogen wij
Michel Dewanckele een dikke proficiat wensen met zijn eindwinst, gezien
hij na de eerste avond aan de leiding stond !

We kunnen enkel stellen dat de afwezigen
ongelijk hadden. Na gebruikelijke welkomst-
woorden door de voorzitter van de inrichten-
de schaakkring, Witte Paard Veurne en de
voorzitter van West-Vlaanderen, was het de
beurt aan Mevr. Ann Vanheste, Burgemeester
van De Panne, om iedereen te verwelkomen
en de organiserende schaakkring Veurne felici-
teerde met hun 50-jarig bestaan. Alles verliep
naar wens bij de verwelkoming, maar de start
kon niet slechter beginnen. Door een koppige
computer en al even koppige printer moest er
even gewacht worden voor de eerste ronde
kon starten! Dan was er ook nog de wet van
Morphy (was dat geen schaker ?), een ongeluk
komt immers nooit alleen! Bij het invoeren
van de 2de ronde kreeg men het bekende
blauwe crashscherm van Windows, waardoor
we ons nog maar eens meer dan een halfuur

moesten bezig houden, om alles terug in orde
te krijgen. Bij het verdere verloop van het tor-
nooi bleven we gelukkig gespaard van verdere
computer problemen. Het tornooi in De Panne
greep plaats in een locatie om U tegen te zeg-
gen. Een heel ruime bovenverdieping met een
bar met alles-er-op-en-er-aan. Daarnaast nog
een ruime zaal waar men ongestoord kon
schaken. In de C reeks was het Veurne 2 die de
titel naar huis mocht meenemen, op de voet
gevolgd door Nikei Gistel !

1. Veurne 2 4,5/5
2. Nikei Gistel 4,0/5
3. Oostkamp 2 3,0/5
4. KOSK 3 2,0/5
5. Roeselare 3 2,0/5
6. Veurne 3 1,5/5
7. KOSK 4 0,5/5

Het West-Vlaams Rapid ploegenkampioenschap 2014 was een organisatie van de Veurnse schaak-
club en de Liga West-Vlaanderen. Het tornooi greep plaats op zaterdag 29 maart ‘14. Het is nu
wel duidelijk, schaken en zon en terrasjesweer gaan nu eenmaal niet zo goed samen, want slechts
17 ploegen namen deel. Nikei Gistel was vertegenwoordigd door Michel Dewanckele, Bart
Denduyver, Theo Brackx en Jan Desoete. Zij speelden mee in de c-reeks (ploeg gemiddelde van
-1600 elo) en behaalden een mooie 2de plaats in hun reeks.



Driehoekstornooi

Vrijdag 25 april ll organiseerde Nikei het vriendschappelijk driehoekstornooi Gistel - Kortemark
- Eernegem. Er werden 5 ronden rapid gespeeld met 20 minuten per speler. Zowel Kortemark als
Nikei Gistel speelden met 2 ploegen. Eernegem speelde met 1 ploeg.

Het was reeds het 4de vriend-
schappelijk treffen tussen Nikei
Gistel - Toren 75 Kortemark  en
Rokade Eernegem. Voor Nikei 1
speelden: Peter Vyvey, Bart
Denduyver, Daniel Verbeke en
Marcel Denduyver. Voor Nikei 2
speelden : Jan Desoete, Roland
Pascal, Joris Versteghen &  Theo
Brackx.
Ook bij Eernegem speelden 2
leden van Nikei  namelijk
Michel Dewanckele op het eer-
ste bord en André Steelandt op
het tweede bord.
Om een eerlijk verloop te garan-
deren, werden in de eerste
ronde de onderlinge matchen

gespeeld. Nikei 1 won deze ronde vs Nikei 2 maar verloor enkele kostbare punten : 2,5 - 1,5
Kortemark 1 won overtuigend met 4 - 0 vs Kortemark 2. Vervolgens won Nikei 1 met 3-1 van
Eernegem en 4-0 van Kortemark 2. 
De beslissende strijd tss Nikei 1 en Kortemark 1 werd gespeeld in de laatste ronde. Beide ploegen
hadden reeds 2 partijen
gewonnen. Helaas ver-
loor Nikei Gistel met het
kleinste verschil van
Kortemark 1, die deze
editie won. Beste spelers
voor Nikei waren Theo
Brackx en Daniel
Verbeke, die al hun partij-
en wonnen. 

Eindstand :
1. Kortemark 1 :  16
2. Nikei Gistel 1 : 15,5
3. Nikei Gistel 2 : 12,5
4. Eernegem : 10
5. Kortemark 2 : 6

Erelijst :
2014 : Kortemark
2013 Kortemark
2012 Nikei Gistel
2011 Nikei Gistel

De winnende ploeg Kortemark 1



19de Zwitsers  tornooi

Ronde 1 - 09 mei 2014
Deketelaere Francky 1-0 Steelandt Andre
Vercouter Freddy 0-1 Vyvey Peter
Denduyver Bart 1-0 Brackx Theo
Verstegen Joris 0-1 Verbeke Daniel
Cordy Joe 1-0 Vermeulen Regina
Verbanck Mario  0-1 Denduyver Marcel
Pascal Roland 1-0 Maertens Yves
Pille Gilbert 1-0 Dewanckele Michel
Gryson Wilfried Bye

André kwam reeds in de openingszetten op ach-
terstand en kwam nooit in zijn spel.
Vercouter Freddy - Vyvey Peter : Na lang zoeken
vond Peter een opening in “The wall”
Denduyver Bart - Brackx Theo : Bart kwam een pion
voor, later ruil voor 3 verbonden vrijpionnen vs 1
loper.
Verstegen Joris - Verbeke Daniel : 2 pionnen & een
beslissende aanval vs loper - maar de aanval mislukt
en een eindspel volgt met elk 4 pionnen, Joris heeft
een gewonnen eindspel met 1 vrijpion - helaas de
ervaring won.
Cordy Joe - Vermeulen Regina : via de computer-
paring & een onschuldige tornooileider ...
Verbanck Mario - Denduyver Marcel : De Blitz krieg
aanval deed Marcel naar adem happen - Marcel
kreeg zelfs de tijd niet om lopers, torens of koning te
verzetten. Maar ook hier won uiteindelijk de lange
ervaring
Gilbert Pille - Michel Dewanckele : 1-0 !!!
De eerste verrassing van het tornooi. Gilbert kon
met een loper dame en toren pennen , Michel ont-
snapte nog ternauwernood, maar kwam achter:
toren vs loper en even later toren vs pion

Ronde 2 - 16 mei 2014
Verbeke Daniel 0-1 Deketelaere Francky
Vyvey Peter 0-1 Pascal Roland
Denduyver Marcel 0,5-0,5 Denduyver Bart
Gryson Wilfried 0-1  Cordy Joe
Steelandt Andre 0,5-0,5 Pille Gilbert
Dewanckele Michel 1-0 Vercouter Freddy
Brackx Theo 1-0 Verstegen Joris
Vermeulen Regina 0-1  Verbanck Mario
Maertens Yves Bye

Daniel - Francky : Verlies in het eindspel na een

mooie partij - een gemiste kans voor Daniel.
Peter - Roland 0-1 !!! tweede grote verrassing van
het tornooi ! Roland verliest paard & pion en komt
later zelfs een toren achter. Peter heeft een “zuiver”
gewonnen partij, maar enkele foutjes in de beslis-
sende aanval leidt tot zijn plotse verlies!
André - Gilbert : remise !!! : André kwam een door-
gebroken pion achter en moest die blokeren om
erger te voorkomen.
Theo - Joris: De strijd tussen de Gistelse jeugd - Joris
ruilt  zijn dame vs 2 torens - maar een dame is sterk
en Theo kwam al vlug nog 2 pionnen voor.

Ronde 3 - 23 mei 2014
Deketelaere Francky 1-0 Cordy Joe
Pascal Roland 0-1 Denduyver Bart
Pille Gilbert 0,5-0,5 Denduyver  M.
Vyvey Peter 1-0 Gryson Wilfried
Verbanck Mario 0-1 Verbeke Daniel
Maertens Yves 1-0 Dewanckele Michel
Steelandt Andre 1-0 Brackx Theo
Vercouter Freddy 1-0 Vermeulen Regina
Verstegen Joris : Bye

Franky - Joe : Een openingsblunder van Joe na 17
zetten - koning verplaatsen terwijl dame aangeval-
len staat !
Roland - Bart : Roland in de aanval, maar hij laat zijn
loper insluiten (loper vs pion). Bart krijgt daarna 2
vrijpionnen, meer heeft hij niet nodig !
Gilbert - Marcel : remise ! Marcel was niet ziek ,
maar kreeg toch een zware pil(le) voorgeschoteld!!
Gilbert staat zelfs een pion voor in eindstelling.
Yves - Michel : 1-0 - Weeral een verrassing - Michel
komt een toren achter en kan dit verlies in het eind-
spel niet meer ophalen.
André - Theo : Kan de (schaak)meester zijn voor-
malige leerling nog de baas? In het eindspel denkt
Theo de dame van André te winnen maar loopt
daardoor op een mat.
Theo sponserd by cola of is het omgekeerd ? 

Ronde 4 - 06 juni 2014
Denduyver Bart 0-1 Deketelaere Francky
Denduyver Marcel 1-0 Vyvey Peter
Verbeke Daniel 1-0 Pascal Roland
Cordy Joe 1-0 Pille Gilbert
Maertens Yves 0,5-0,5 Steelandt Andre

In deze 19de editie verwelkomen we onze Nikei spelers, maar ook  Joe Cordy - Regine
Vermeulenen & Freddy Vercouter (Pion 68), Francky Deketelaere (ex-winnaar) & Verbanck Mario
(Kortemark / Roeselare) en niet te vergeten Gilbert Pille (Oostduinkerke)

 



Dewanckele Michel 0-1 Brackx Theo
Gryson Wilfried 1-0 Verbanck Mario
Verstegen Joris 0-1 Vercouter Freddy
Vermeulen Regina Bye

Bart - Franky : Ondanks een puike partij en een
(bijna) remise stelling moet Bart de duimen leg-
gen vs Franky die nu een punt los staat van het
peleton en zijn rol van favoriet voor eindwinst
waarmaakt.
Marcel - Peter : 1-0 !!! Marcel werd vakkundig
in de hoek gedrukt maar Peter geeft zijn dame
weg. Nogmaals een verrassende uitslag !
Daniel - Roland : Zeer agressieve opening van
Roland, maar de leeuw beet terug, Toren vs
Dame, wat volgde was de totale vernietiging van
de stelling van Roland
Joe - Gilbert : (1-0) : Joe drukt Gilbert in de ver-
drukking door als eerste door te schuiven, waar-
door Gilbert compleet geblokkeerd zit.
Michel - Theo : 0 -1 !!! : Paard vs pion & dub-
belpion voor Theo, later werd het 2 paarden vs
toren en pion, en uiteindelijk 2 verbonden vrij-
pionnen, een niet te stoppen combinatie.
Joris - Freddy : Joris liet zich verrassen aan de
koningsvleugel , maar slaagde de 3-voudige aan-
val van Freddy met matdreiging te counteren, en
verloor hierbij een toren, wat later een 2de toren
en het verlies ! 

Ronde 5 - 13 juni 2014

Deketelaere Francky 1-0 Denduyver Marcel
Verbeke Daniel 1-0 Maertens Yves
Denduyver Bart 0,5-0,5 Cordy Joe
Brackx Theo 1-0 Vyvey Peter
Pascal Roland 1-0 Gryson Wilfried
Vercouter Freddy 0-1 Steelandt Andre
Pille Gilbert 0,5-0,5  Verstegen Joris
Vermeulen Regina 0-1 Dewanckele Michel
Verbanck Mario Bye

Het werd werkelijk het tornooi van de verrassingen.
Ook in deze ronde mogen wij spreken van DE
verrassing, nl. onze clubkampioen Peter Vyvey die
verliest van onze jeugdspeler Theo Brackx ! Alle
andere partijen kregen een vrij normale uitslag.

Stand na 5 ronden:

1 Deketelaere Francky 1791 Roeselare 5,0/5
2 Verbeke Daniel 1632 Gistel            4.0/5
3 Cordy Joe 1629 Pion 68  3.5/5
4 Denduyver Bart 1647 Gistel 3.0/5

5 Denduyver Marcel 1571 Gistel        3.0/5
6 Pascal Roland 1492 Gistel            3.0/5
7 Steelandt Andre 1465 Gistel            3.0/5
8 Brackx Theo Recr Gistel            3.0/5
9 Maertens Yves Recr Gistel            2.5/5
10 Pille Gilbert Recr Oostduink. 2.5/5
11 Vyvey Peter 1765 Gistel            2.0/5
12 Dewanckele Michel 1484 Gistel            2.0/5
13 Vercouter Freddy Recr Pion 68  2.0/5
14 Gryson Wilfried 1325 Gistel            2.0/5
15 Verbanck Mario Recr Roeselare 2.0/5
16 Verstegen Joris Recr Gistel            1.5/5
17 Vermeulen Regina Recr Pion 68  1.0/5

Franky Deketelaere zal wel geen appelflauwte
meer krijgen en maakt dus zijn favorietenrol waar.
Daniel Verbeke houdt de eer van Nikei Gistel hoog
op een mooie tweede plaats. Onze clubkampioen
Peter had er waarschijnlijk iets meer van verwacht.

Bij de recreanten is de titel, met nog 2 speeldagen
te gaan, nog niet binnen. Theo Brackx staat
momenteel aan de leiding met 3 ptn, maar krijgt
volgende week een aartsmoeilijke partij tegen
Franky Deketelaere. Yves Maertens en Gilbert Pille
volgen op een half puntje en mogen volgende
week tegen elkaar spelen. Ook de spelers met 2
punten, nl Vercouter Freddy en Verbanck Mario
zijn zeker nog niet kansloos.

De uitslagen van de volgende ronden zullen ver-
schijnen in een volgende Nikei Info.



KALENDER

DOLLE DAGEN

vrijdag 20 juni Zwitsers tornooi - 6de ronde
vrijdag 27 juni Zwitsers tornooi - 7de & laatste ronde
vrijdag 04 juli Clubfeest met prijsuitreiking & BBQ in Snaaskerke

(zie uitnodiging op volgende pagina)
juli & augustus Géén schaak - zomerverlof
vrijdag 05 september Algemene vergadering met inschrijving voor het  nieuwe

seizoen, gevolgd door een simultaan tegen de clubkampioen
vrijdag 12 september start nieuw schaakseizoen

Met de dolle dagen in de
Gistelse winkelstraten, heeft
Nikei Gistel promotie gemaakt
voor onze schaakclub en
voor onze jeugdschaak.



Uitnodiging aan alle schaakspelers, jeugdleden, ouders en sympathisanten, 

Naar jaarlijkse gewoonte sluit Nikei Gistel het schaakseizoen af met

een barbecue
waarop ook de prijsuitreiking plaatsgrijpt.

Dit op  vvrriijjddaagg 44 jjuullii 22001144 vvaannaaff 1199hh3300

in het Cultureel Centrum - Dorpsstraat 38 a – Snaaskerke

Menu : 

Aperitief met enkele BBQ tapas

4–gangen Barbecue
met salad bar

De Prijsuitreiking vindt plaats tijdens de barbecue
met o.a. = Clubkampioenschap, Recreatieve Reeks, Bekertornooi, Zwitsers
Tornooi,Snelschaakkampioenschap en niet te vergeten natuurlijk de toekomst
van Nikei Gistel: Onze schaakjeugd. 

Prijs : Volwassenen : 22 euro – Jeugd tot 16 Jaar : 12 euro 

Iedereen Welkom !!!

Vooraf inschrijven is verplicht en
dit ten laatste tot maandag 30 juni 2014
bij
Erik Vandecasteele - Groene Dreef 8 - 8470 Gistel
Tel.: 0493 18 40 91   mail: Erik.vandecasteele@telenet.be 

Betaling ofwel contant op de laatste schaakavonden
ofwel via  overschrijving op rek.: BE31 6528 1324 5355 

Met deze barbecue beëindigen wij een mooi seizoen en na een welverdiende
zomervakantie hopen we u allen, in september terug te zien in ons nieuw
schaakseizoen.

Clubfeest  2014  met pr i jsuit re ik ing

           


