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Verslaggevers: Aurore Gillet – Luc Cornet

Aanvang 14u00 – Einde 18u50
1.

Inleiding voorzitter

Début 14h00 – Fin 18h50
1.

Introduction du Président

Welkomstwoord voorzitter

Mot de bienvenue du président

Günter heet iedereen welkom, in het bijzonder
Aurore. Anderzijds betreurt hij de afwezigheid
van Marc en Bernard.

Günter souhaite la bienvenue à tous, et
exceptionnellement à Aurore. En revanche, il
déplore l’absence de Marc et de Bernard.

Introductie Aurore Gillet (Gunter)

Introduction Aurore Gillet (Günter)

Aurore Gillet heeft zich kandidaat gesteld,
gezien de weinig Franstaligen, om in het
bestuur van de KBSB een mandaat op te
nemen. Dit kan enkel na stemming op een AV.
Daarom dat Günter haar al heeft uitgenodigd,
om te bespreken of dat ze misschien al niet wil
proefdraaien als gemandateerd persoon.

Aurore Gillet s’est portée candidate, au vu du
peu de francophones, à un mandat
d’administrateur de la FRBE. Ceci n’est possible
qu’après un vote à l’AG. Günter l’a invitée afin
de lui proposer de déjà s’essayer aux possibles
nouvelles fonctions en lui proposant d’être
mandatée.

Brief ECU i.v.m. Erasmus (Günter)

Lettre ECU concernant Erasmus (Günter)

Er zijn nog verschillende vragen. De KBSB
wordt gevraagd om in dit project te stappen.
Maar wat zijn de verantwoordelijkheden? Tot
wat engageren wij ons? Er zou tot 80%
financiële steun zijn. Van wat? Het doelpubliek
zijn studenten. Is dit ook voor hogeschool?
Een toernooi in Bratislava: wanneer? Wat als
periode slecht valt? Eén ploeg bestaande uit 2
jongens en 2 meisjes. Maximale elo is 8000.
Elo van wanneer?

La FRBE est demandée de s’engager dans ce
projet. Il y a encore pas mal de questions –
Responsabilités ? A quoi s’engage-t-on?
à 1 équipe – 2 garçons – 2 filles à Bratislava

De RvB geeft een principeakkoord. Wel wordt
de vraag gesteld wie al het werk zal doen. Er
zal in België aan Erasmus toestemming
moeten gevraagd worden.
Tijdens deze bespreking was er ook een
zijbespreking over het feit dat de RvB dringend
op zoek moet gaan naar een Verantwoordelijke
Internationale Toernooien, aangezien dit onder
zijn/haar functie valt.

à 8000 elo minimum
à il y aurait 80% d’aide financier, mais de
quoi ?
à accord de principe du CA
Le CA donne un accord de principe. Une
demande d’autorisation devra être faite à
Erasmus Belgique.
à Aurore va se charger du travail dans le
contexte d’un mandat du CA pour le projet
Erasmus.
Il est à noter que le CA est urgemment à la
recherche d’un délégué pour les envois
internationnaux.

Uiteindelijk wordt besloten dat Aurore het
mandaat krijgt over dit Erasmusproject.
Brief i.v.m. “Sport” vereniging (Raymond)
Raymond werd gevraagd om als
gemandateerde van project SIGGS te gaan
naar een lezing over het goed besturen in een
sportvereniging. Deze lezing werd gegeven
door twee professoren van de KUL en de UCL.
-

Lijsten maken is geen goed bestuur, wel
duidelijk de verantwoordelijkheden
benoemen.

Lettre concernant « Sport » (Raymond)
à Raymond est délégué par la FRBE au projet
SIGGS au sujet de la bonne gouvernance dans
le sport
à Prof KUL et UCL ont présenté l’action
Les points à retenir sont les suivants :
-

Faire des listes n’est pas de la bonne
gouvernance mais bien la désignation
claire des responsabilités

2.

-

Altijd elke missie goed omschrijven en
ervoor zorgen dat er geen
overschrijding is van de functie.

-

Noch de eigen acties noch die van
anderen minder voorstellen als ze zijn.

Il est recommandé de faire en sorte que
chaque mission soit bien définie et qu’il
n’y ait pas de débordement de la
fonction

-

-

-

De functies goed omschrijven als ook
het kader

Ne pas dévaloriser les actions (ni les
siennes ni celles des autres)

-

-

Verbondenheid van allen is belangrijk –
zich niet in de voeten schieten

Bien définir les fonctions et bien définir
le périmètre

-

-

Veel gebruikte woorden: efficiëntie
intern en geloofwaardigheid extern

Adhésion de tous est importante – ne
pas se tirer dans les pattes

-

Définition souvent donnée : Efficacité en
interne et de la crédibilité vers
l’extérieur

Goedkeuring verslag RVB

2.

Approbation rapport CA

De verslagen van 13 februari en 23 april.

Les rapports du 13 Février et du 23 Avril.

Het verslag van 13 februari werd unaniem
goedgekeurd.

Le rapport du 13 février 2016 a été approuvé à
l’unanimité

Het verslag van 23 april werd unaniem
goedgekeurd mits alle aanpassingen van Luc.

Le rapport du 23 avril 2016 a été approuvé à
l’unanimité avec toutes les remarques de Luc.

3.

Financiën

AM heeft 4000 EUR laten storten. Echter de
advocaat heeft hier 500 EUR provisiekosten
afgehouden. Dit is vreemd, aangezien hij dit
jaar totaal niets gedaan heeft. Ludo zal vragen
aan Chris Ghysels welke afspraken hieromtrent
vroeger gemaakt zijn.
4.

Toernooien

3.

Finances

4000 euros reçus de AM, dont 500 euros sont
pour l’avocat. Ludo va s’informer auprès de
Chris Ghysels sur ces 500 euros vu que l’avocat
n’aurait rien fait cette année: sur quel accord
se base-t-il pour percevoir ces 500 euros?
4.

Tournois

Olympiade Baku

Olympiade Baku

- 5 dames (Hanne Goossens – Iuliia Morozova
– Wiebke Barbier – Sarah Dierckens – Astrid
Barbier): ze voldoen allen aan de
voorwaarden (enkel heeft Hanne mogelijk
een probleem met de vertrekdatum).
Beslissing: ok voor uitzending van een
vrouwenploeg

- 5 femmes (Hanne Goossens – Iuliia
Morozova – Wiebke Barbier – Sarah
Dierckens – Astrid Barbier): ok pour toutes
car elles satisfont toutes aux critères de
sélection – Hanne Goossens – aura peut-être
un problème pour le jour de départ à
Attention

- 5 heren (Luc Winants – Thibaut
Vandenbussche – Nicola Capone – Stef
Soors – Roel Hamblok). Nicola en Stef
voldoen aan alle voorwaarden, enkel is hun
kandidatuur voorwaardelijk (Nicola mag
geen 2de zit hebben; Stef moet verlof
krijgen op zijn werk). De drie anderen
voldoen niet aan de vereiste van deelname
aan het BK in de laatste drie jaren. Roel
stuurde een gemotiveerd schrijven waarin
hij uitlegt dat hij zonder enige uitzondering
elk jaar tot aan 2012 aan het BK heeft
meegedaan, maar dat vanaf die datum hij
Sporta-kampen van BLOSO organiseert dat
samenvalt met het BK.

- 5 hommes (Luc Winants – Thibaut
Vandenbussche – Nicola Capone – Stef Soors
– Roel Hamblok). Nicola et Stef satisfont
aux critères de sélection. Nicola pourra
participer s’il n’a pas de 2de session et Stef
Soors sous condition qu’il obtienne des
congés – Roel Ramblok – lettre de
motivation et ne peut participer au champ de
B car donne cours au BLOSO

- Er volgt een discussie over het probleem
van de voorwaardelijke kandidaturen. Er
wordt bevestigd dat de intentie er is om
met 5 spelers te vertrekken (tenzij ingeval
van 4 spelers alle 4 spelers verklaren alle
11 rondes te willen spelen). Maar gezien de
redelijke kans dat er één of meerdere

- Une discussion suit sur le nombre de
participants et sur les accompagnateurs
éventuels. Si seulement 4 joueurs, ils
doivent tous accepter de jouer les 11
rondes.

- Dérogations : ok pour les 3 joueurs non en
ordre (Luc, Roel et Thibaut)

- Décision de dire oui et de constituer une
réserve de joueurs – ceux qui étaient

spelers kunnen wegvallen, zal Ludo een
poule van reservespelers proberen te
zoeken waarbij het wel duidelijk is dat de
spelers die hun kandidatuur hadden
ingediend voorrang krijgen om te gaan dan
deze reservespelers. Bij deze wordt dan ook
beslist om een derogatie te geven aan Luc –
Thibaut – Roel) en om een mannenploeg in
te schrijven.
- Vervolgens het probleem van coaches. Een
coach moet een FIDE-licentie van trainer
hebben. De KBSB heeft op dit moment 5
leden die zo’n FIDE-licentie hebben: GM
Mikhail Gurevich, GM Vladimir Chuchelov,
FM Ben Dardha, Philippe Vukojevic en nog
maar een paar weken FM Rudolf Meessen.
Er zijn een aantal vragen die Luc bij de
organisatie zal moeten navragen: is het
verplicht om een coach ter plaatse te
hebben? Indien neen, wie kan dan op welke
manier de ploegopstellingen doorgeven en
wie kan dan naar de teamcaptains meeting
gaan? Tijdens het Europees
Landenkampioenschap heeft de KBSB een
boete van 500 EUR gekregen en dit wil men
vermijden. Hopelijk behaalt Roel Hamblok
tijdens het WY U16 CO te Slowakije eind juli
ook zijn trainertitel waarmee voor de
mannen het probleem opgelost zou zijn.
Wat de vrouwen betreft. Misschien kan
Geert die in Baku als wedstrijdleider is, ter
plaatse dat seminarie volgen (en aldus ter
plaatse de licentie behalen) en mag hij dit
combineren met zijn wedstrijdleiderschap.
Misschien kan Luc de KBSB
vertegenwoordigen op het congres (enkel
als Gunter uitgenodigd wordt door de ECU,
anders gaat Günter; ook Luc moet dan wel
nog goedkeuring voor verlof krijgen) en kan
hij ter plaatse die cursus volgen. Of
misschien kan nog iemand anders bereid
gevonden worden om te gaan naar Baku en
die cursus volgen. In elk geval beslist de
RvB dat er 500 EUR voorzien wordt om dit
probleem op te lossen (in het slechtste
geval boete, in het andere geval voor
iemand die ernaartoe moet vliegen en die
cursus te volgen.)
Uitzendingen van Belgen op toernooien van
AIDEF
Er werd of is beslist dat Marc Lacrosse
afgevaardigde is op de
rapidkampioenschappen te Genève (vorig
weekend). Voor het kampioenschap in Menton
in oktober zijn de volgende kandidaturen
binnengekomen: Luc Winants – Stéphane
Hautot – François Godart – Pieter Claessen –
Luc Henris. Er wordt beslist om Luc Winants af
te vaardigen en in geval van belet om de
volgende in elo te nemen.

candidats avant la date limite restent
prioritaires
- Ludo va essayer de constituer la réserve

- Qui seront les entraîneurs ?
- Les coachs doivent avoir le titre de FIDE
Trainer. Il n’y a que 5 FIDE Trainers à la
FRBE: GM Mikhail Gurevich, GM Vladimir
Chuchelov, FM Ben Dardha, Philippe
Vukojevic et depuis quelques semaines FM
Rudolf Meessen. Si nous envoyons un coach
sans le titre requis, nous encourrons une
amende de 500 euros.
- Roel Ramblok proposé comme entraîneur
garçons car intention de devenir FIDE trainer
en juillet
- Traineur filles : 500 euros de budget pour un
traineur + défraiement trajet
- A ces conditions, Rudolf Meesen est prêt à
envisager ce rôle.
- En // Geert Bailleul investigue la piste de
l’utiliser comme traineur des filles. Sachant
qu’il sera sur place pour arbitrer, a-t-il le
droit d’être également coach d’une équipe ?
Sinon, peut-on avoir un coach à distance
pour donner les constitutions d’équipes
chaque jour ?
- Nous ne voulons pas réitérer l’amende
attribuée lors d’une édition précédente.
- Une autre option est que Luc Cornet se
rende sur place et y suive le cours de trainer
(s’il obtient des congés). Cela est possible
seulement si Günter n’y va pas.

Représentants Belges aux tournois AIDEF
Marc Lacrosse est sélectionné pour le tournoi
de parties rapides de Genève (le week-end
dernier).
Luc Winants est sélectionné pour le tournoi à
Menton ; en cas de désistement de Luc les
candidats seront sélectionnés dans l’ordre elo
suivant: Stéphane Hautot – François Godart –
Pieter Claessen – Luc Henris
En marge de ces sélection, il est propose
d’amender les règlements de tournoi par la
règle suivante.

In de marge hiervan wordt voorgesteld om in
de toernooireglementen de volgende algemene
regel te stellen.
Nadat de RvB ten gevolge van een
kandidatuurstelling voor een individueel
Belgische uitzending één of meerdere
personen geselecteerd heeft, een persoon voor
een door de RvB afgesproken datum belet
aangeeft, wordt deze vervangen door de
volgende kandidaat op elo. Indien deze speler
na die datum een belet aangeeft zonder
bewezen overmacht, zal de kandidatuur van
deze persoon geweigerd worden voor het
volgende jaar voor die uitzending.
Rudolf en Raymond vragen met aandrang dat
zowel organisatoren van kampioenschappen
als spelers niet zelf beslissen wie afgevaardigd
wordt op die kampioenschappen. Dit valt altijd
onder de bevoegdheid van de RvB.
In dat kader trouwens (niet kunnen
samenwerken met de voorzitter Patrick Van
Hoolandt) neemt Raymond ontslag als
Toernooidirecteur (niet als bestuurder) bij het
AIDEF.
Vraag inzake Promotie arbitres Dimitri Logie
Geert vindt het vreemd dat deze vraag op
deze RvB komt. In de verzonden mail stond
zelfs niet om dit op de agenda van de RvB te
laten zetten, m.a.w. Bernard had dit ook niet
moeten doen. Daarnaast vindt de RvB dat de
volgende actie moet ondernomen worden. Er
dient Dimitri geantwoord te worden dat de AV
beslist heeft dat om te promoveren van B naar
A minstens 5 NIC-wedstrijden in één seizoen
nodig zijn en dat de RvB vorig jaar beslist
heeft dat Dimitri tot en met seizoen 20162017 geen NIC-wedstrijden mag leiden.
Vraag van Eddy Van Beers om het logo van de
KBSB te mogen gebruiken voor de organisatie
van het Europees Oplosschaakkampioenschap
http://www.wfcc.ch/
Bart zal hem een mail sturen en uitleggen dat
de RvB meer info nodig heeft. Hij zal worden
uitgenodigd op de volgende RvB van
10/09/2016 om meer uitleg te komen geven.
Het logo mag tot aan de eventuele beslissing
van 10/09/2016 niet gebruikt worden.
Beslissingspunten VNT (zie zijn verslag)
·

Datum NIC R3 (06/11/2016) valt
tijdens ECCC 2016 waar 3 clubs zullen
spelen. De betrokken ontmoetingen van
eerste afdeling zullen vervroegd worden
naar 30/10/2016. Unaniem akkoord.

·

Vraag Amay om de laatste ronde NIC
voor eerste afdeling te mogen indelen.
Deze ronde zal dan plaats vinden op zo.
30/04/2017. Daarnaast zullen de
paringsnummers terug wijzigen zoals
vroeger (de normaal eerste ronde zal

Après que le CA ait sélectionné une ou
plusieurs personnes pour un envoi international
individuel, si une personne se désiste avant
une date fixée par le CA alors elle sera
automatiquement remplacée par le candidat
suivant sur base de l’elo. Si la personne se
désiste sans cas de force majeure et après la
date indiquée par le ca, sa candidature sera
rejetée l’année qui suit.
Rudolf et Raymond demande avec insistance
que ni les organisateurs ni les joueurs euxmêmes ne décident qui est délégué à ces
championnats. Ceci est une décision qui doit
être prise par le CA.
En outre, dans ce contexte (impossibilité de
collaborer avec le président actuel Patrick Van
Hoolandt) Raymond démissionne de son poste
de directeur des tournois (et non de son poste
d’administrateur) de l’AIDEF.
Question de Dimitri Logie au sujet de
promotion arbitres
Pas de décision car pas de demande. Il ne fut
pas contacté car l’AG a décidé de ne plus le
contacter avant la saison 2017-2018 pour gérer
une compétition ICN.

Demande de Eddy Van Beers pour pouvoir
utiliser le logo FRBE pour organiser le
Championnat Européen d’Echecs de Résolution
http://www.wfcc.ch/
Bart lui envoie un mail lui expliquant qu’on a
besoin de plus infos – il est invité à venir
donner des explications sur sa demande à la
prochaine réunion du CA le 10 septembre
2016. Le logo ne peut pas être utilisé avant
une décision éventuelle le 10 septembre 2016
Points décidés du RTN (voir son rapport)
·

La ronde 3 des ICNs tombe en même
temps que l’ECCC 2016 où 3 clubs
jouent. Les rencontres concernées de la
1e division se joueront le 30/10/2016.
Approbation à l’unanimité.

·

Demande d’Amay de pouvoir diviser la
dernière ronde des ICNs. Cette ronde
aura donc lieu à Amay le 30/04/2017.
Après quoi les numéros d’appariement
changeront à nouveau pour revenir à la
normale (la ronde qui devait être la 1 e

als laatste ronde zijn). Unaniem
akkoord.
·

Op vraag van VSF Datum NIC R7
(05/02/2017) wijzigen (voor VSF
jeugdkamp). Deze ronde zal verplaatst
worden naar 12/02/2016. 4 voor, 2
onthoudingen: akkoord.

sera donc la dernière ronde).
Approbation à l’unanimité.
·

Date ICN du 5 février 2017 déplacée au
12 février 2017 sur demande de la VSF.
–

Approbation

·

Prix d’inscription : idem année
dernière : Approbation à l’unanimité.

·

Inschrijvingsprijzen: dezelfde als vorig
seizoen. Unaniem akkoord.

·

·

Boetes: dezelfde als vorig seizoen.
Unaniem akkoord.

Amende : idem année dernière :
Approbation à l’unanimité.

·

·

Prijzen : ongeveer hetzelfde als twee
seizoenen geleden. Verhoging van de
bedragen per afdeling (wel een betere
verdeling) en ook per reeks 4 prijzen
(i.p.v. 3). Daarnaast krijgt ook de 3 de
ploeg uit eerste afdeling die naar het
ECCC zou gaan een bijkomende prijs (=
subsidie). Unaniem akkoord.

Prix: semblables aux prix d’il y a 2 ans:
Augmentation par division (mais avec
une meilleure répartition) et aussi 4 prix
par série (à la place de 3). De plus, la 3 e
équipe de 1 e division qui devrait aller à
l’ECCC reçoit un prix supplémentaire (=
subside). Approbation à l’unanimité.

·

Les dates limites pour inscriptions,
paiements, administration des
membres, listes de joueurs :
Approbation à l’unanimité.

·

De termijnen te hanteren voor de
inschrijvingen, betalingen,
ledenadministratie, spelerslijsten (op
één na dezelfde als vorig seizoen):
Unaniem akkoord.

Toutes les données seront publiées sur le site
web pour le 1 er juillet 2016.

Al deze gegevens staan of zullen op de website
staan voor 01/07/2016.
Toernooireglementen

Règlements de tournoi:

·

Nieuw voorstel over art. 13 titels. Mede
ondersteund door de organisatie van
het BJK. Beslissing volgende
vergadering.

·

Envois internationaux art. 13: Rudolf
donne une proposition pour la prochaine
réunion. Décision prochaine réunion du
CA.

·

In vorige RvB stond er een actiepunt
open om art. 39.6 te herzien. Rudolf zal
tegen de volgende RvB een voorstel
uitwerken. Hij zal hiervoor proberen om
een enquête bij de elitespelers te
houden, misschien zelfs met een vraag
naar een kandidatuur voor
gemandateerde voor elitespelers.

·

Pour l’article 39.6 qui était à revoir,
Rudolf fera une proposition pour le
prochain CA. Peut-être même avec une
proposition de candidature pour avoir
une personne mandatée pour les
joueurs elite.

5.

Jeugd

Klacht over het slecht functioneren van Marc
Er werd een lijvig klachtendossier over het
slecht functioneren van Marc toegestuurd naar
Günter door Laurent Wéry (de
verantwoordelijke jeugd van de FEFB). Echter
gezien zijn afwezigheid werd er –reeds voor de
tweede maal – afgesproken dat er geen
discussie zal gevoerd worden over hem in zijn
afwezigheid. Anderzijds zijn er andermaal weer
beslissingen die moeten genomen worden.
Selecties uitzendingen jeugd
Het recht voor de selecties staat reglement
enkel voor de eerste en de tweede en gaat niet
automatisch over naar de volgende. Anderzijds
zijn er 3 gevallen waar er een beslissing voor
nodig is.
-

Alexie Sheen Condes: 3 de Belgische bij
de -16 meisjes. Noch de eerste of
tweede gaan naar het EK Praag en het
WK Khanty-Mansyisk. Daarom akkoord
voor selectie naar het EK Praag.

-

Ramin De Cocq: 3 de bij de -12 jongens.
De eerste neemt geen selectie op. De
tweede koos de selectie voor het WK
Batumi. Daarom akkoord voor selectie
naar het EK Praag.

-

Sim Maerevoet: 13 de bij de -16
jongens. De eerste koos de selectie
voor het EK Praag. De tweede neemt
geen selectie op. Deze aanvraag
ontvingen we (in een excelfile) in de
voormiddag. Wegens te ver in het
eindklassement werd dit verworpen.

In de vorige RvB werd aan Marc gevraagd wie
zijn de coaches en welke geselecteerde
kinderen worden door hen gecoacht. Marc
leverde ons enkel een lijst van de coaches. Via
Luc had de RvB ook de lijst van de kinderen
met een selectie. Maar welke coach welk
geselecteerd kind heeft, hebben we nog steeds
niet. Marc krijgt tot 18/06/2016 de tijd om de
RvB een lijst te bezorgen met welke coach
welk kind gaat begeleiden. Bart vraagt aan
Bernard dat hij Marc deze vraag officieel moet
stellen. Als Marc dit niet doet, of als hij er niet
in zou slagen, dan wordt Marc ontheven van al
zijn jeugdtaken en worden deze taken
toebedeeld aan Aurore. Zij mag dan over dit
dossier beslissen, zelfs als dit zou betekenen
een herziening van de aangeduide coaches.
World Youth U16 Chess Olympiad
Dit toernooi stond niet op de lijst van de
toernooien waar de KBSB uitzendingen naartoe
stuurt. Marc heeft later bij een aanvraag van
ouders het initiatief genomen om dit toe te
staan. Dan hoort hij er een tijdje niet van en is
er een andere geïnteresseerde die zelfs al
contact opneemt met de organisatie en hotels

5.

Jeunesse

Plainte de Laurent Wéry (responsable jeunesse
FEFB) à Günter au sujet du mauvais
fonctionnement de Marc.
Pas de discussion sur Marc Clevers en son
absence

Sélection envois jeunes
Le règlement des sélections est seulement
valable pur le 1 er et le 2e et ne s’applique
pas automatiquement au 3 e joueurs en cas
de désistement. Des dérogations sont
possible et nécessaires. Les cas suivants
sont portés à la décision du CA :
-

Selection pour Alexie Sheen Condes –
ok car 3 e fille belge -16

-

Selection pour Ramin De Cocq – ok car
3e garçon -12

-

Selection Sim Maerevoet: rejetée car
trop loin dans le classement (13 e garçon
-16)

Au CA précédent, il a été demandé à Marc de
préciser quel coach serait dédié à quel jeune
lors des envois internationnaux mais aucune
réponse n’a été reçue.
On donne à Marc Clevers jusqu’au 18 juin 2016
pour donner la liste des joueurs et de qui les
coache – Bart va envoyer une demande à
Bernard d’envoyer la demande de clarification à
Marc.
Si Marc ne fournit pas l’information pour cette
date, il sera relevé de ses fonctions à la
jeunesse qui seraient dès lors confiées à
Aurore. Elle prendrait alors ce dossier en
charge même si cela nécessitait une révision de
la sélection des coachs.
Olympiade -16 ans.
Ce tournoi n’a pas été repris dans les tournois
où on envoie des jeunes. Marc Clevers a pris
l’initiative d’autoriser les parents. Ensuite, il n’a
plus de nouvelles pendant un certain temps
tandis qu’un autre intéressé prends contact
avec l’organisation et réserve un hotel. Le CA
n’était pas au courant de ce tournoi ni des
engagements de Marc. Ce qu’au moment où un

boekt. De RvB was niet eens op de hoogte van
dit toernooi en eveneens niet van de beslissing
van Marc en het is pas wanneer een probleem
dreigde te ontstaan (dubbele ploeg met gratis
verblijf voor maar één ploeg) en Luc dit
aanhangig gemaakt heeft bij de RvB dat de
leden hier voor het eerst van horen. De RvB
betreurt enorm deze gang van zaken. Dit
toernooi (en ook alle andere waar Belgische
kinderen kunnen uitgezonden worden) moeten
op de lijst van de toernooien met selecties
komen. Er dient ook een reglementering te
komen wie in aanmerking komt voor deelname
en voor gratis verblijf. Er dient een
kandidatuurstelling te komen. Vervolgens kiest
de nationale jeugdleider op basis van die
kandidatuurstelling de beste ploeg en een
coach. En deze ploeg wordt ingeschreven.
Ondertussen heeft de tweede ploeg afgezien
van deelname Voor dit jaar keurt de RvB de
deelname aan het WYCO U16 goed voor Jasper
Beukema, Batist Huygebaert, Sofie Hüttl en
Fleur Swennen met coach Roel Hamblok.
Positief nieuws is wel dat Roel ter plaatse een
FIDE-trainercursus zal volgen, waardoor
hopelijk nog een Belg meer de titel van FIDEtrainer bezit.
BCYF
Het BCYF (Belgian Chess Youth Federation), de
organisator van het BJK, zal van naam
veranderen. De F zal niet meer “Federation”
zijn, wat een doorn in het oog van de RvB was.

problème apparaît (double réservation d ’équipe
avec séjour gratuit pour seulement une équipe
gratuite prévue. C’est quand Luc mets le CA au
courant que ce dernier entend parler pour la 1 e
fois de tout ceci. Le CA déplore cette situation.
Ce tournoi (ainsi que tous les autres tournois
auxquels des jeunes belges peuvent être
envoyés) doit figurer sur la liste des tournois à
sélection. Il faudrait également un règlement
pour les sélections et l’attribution des séjours
gratuits. Il faut prévoir une liste de
candidatures. Sur base de cette liste, le
directeur national de la jeunesse choisit la
meilleure équipe et le coach. Ensuite cette
équipe est inscrite.

En attendant, pour cette année, le CA décide
d’approuver la participation au WYCO U16 de
l’équipe formée de Jasper Beukéma, Batist
Huygebaert, Sofie Hüttl en Fleur Swennen avec
le coach Roel Hamblok. La bonne nouvelle est
que Roel suivra sur place un training de FIDETrainer et qu’il obtiendra ainsi le titre de FIDE
trainer.

BCYF
BCYF deviendrait BYCF ou BYCO. « F » ne
serait plus fédération mais « Friends » si le O
est gardé, il signifierait « Organisation ».

Het zal ofwel BYCF (Belgian Youth Chess
Friends) of BYCO (Belgian Youth Chess
Organization) worden.
6.

Bespreking

6.

Discussion

Uitnodiging van de liga’s (voorstel
Raymond/Günter)

Invitation des ligues (Proposition
Raymond/Günter)

De bedoeling zou zijn om een vergadering
bijeen te roepen met alle liga’s (aangezien het
meestal de liga’s zijn die stemmen op de AV
om te horen wat de liga’s willen. Wat
verwachten ze van de KBSB (van de
federaties, van het BOIC, van de ECU, van de
FIDE)? Welke desiderata hebben ze? Nemen ze
de KBSB au sérieux?

L’idée serait d’organiser une réunion de toutes
les ligues pour écouter leurs demandes.
Qu’attendent-elles de la FRBE (des fédérations,
du COIB, de l’ECU, de la FIDE) ? Quels sont
leurs desiderata ? Prennent-elle le FRBE au
sérieux ?

Bart vindt het goed, maar de agenda dient
zeker goed gedefinieerd te zijn.
Wie mag deelnemen aan deze vergadering?
Eén afgevaardigde per liga (de voorzitter ofwel
een vervanger die mag spreken in zijn naam),
heel de RvB van de KBSB. (De kilometers
zullen vergoed worden.) En ieder mag spreken
in zijn eigen taal.
Wanneer? De RvB van za. 10/09/2016 blijft
behouden en deze vergadering zou komen op
za. 01/10/2016.

Bart – oui mais avec un agenda bien défini
Qui peut participer ? Un seul représentant par
ligue : son président ou un représentant qui
peut parler en son nom. Tot le CA FRBE peut
également participer. Les km seront
remboursés et chacun pourra parler dans sa
propre langue.
Invitation ligues fixées au 1 octobre 2016
Le texte de l’invitation pourrait commencer
comme suit : « La FRBE a l’honneur de vous
inviter à une réunion des responsables de
ligues. En voici l’agenda :
La FRBE désire connaître vos desiderata
concernant l’action du CA – km responsables

Günter is verantwoordelijk voor de
vergadering.

sera payé – 1 responsable par ligue – le
président ou son délégué

Bernard verstuurt de uitnodiging.

Chacun parle dans sa langue… »
Günter est responsable de l’organisation de la
réunion et Bernard envoie invitation.
Candidature Aurore Gillet

Kandidatuur Aurore Gillet
Aurore kreeg het mandaat voor secretaris ad
interim en voor de jeugd (Erasmus) en
jeugduitzendingen.

Reçoit mandat pour secrétaire interim et pour
la jeunesse (envoi au tournoi du programme
ERASMUS) et si nécessaire envois
internationaux jeunesse.

Rapport VNT RvB KBSB 11/06/2016
Periode van 24/04/2016 – 11/06/2016

1) NIC 2015-2016
·
·
·

·
·

·

De laatste ronde werd gespeeld, net als het ganse seizoen, zonder enig probleem.
De uitslagen (zowel ploeg als individueel) en de standen werden ook nu op tijd gepubliceerd,
evenals de boetes.
KGSRL 1 (Gent) is interclubkampioen geworden. Wirtzfeld 1 en KSK47-Eynatten 1 zijn tweede
en derde geworden. Alle drie de teams hebben reeds te kennen gegeven om deel te nemen aan de
Europese Clubcup.
De dalers naar tweede zijn Jean-Jaurès 1 en Namen 1. De stijgers naar eerste zijn Wachtebeke 1
(2A) en CREC 1 (2B).
Drie spelers hebben een norm behaald:
- IM-norm voor Nicola Capone (Fontaine) (op basis van de eerste 9 gespeelde rondes) die
hierna ook zijn IM-titel heeft aangevraagd.
- GM-norm voor Xander Wemmers (op basis van de eerste 9 gespeelde rondes).
- IM-norm voor Eric De Haan.
De samenvatting van de NIC 2015-2016 is samengesteld en is samen met de financiële
eindafrekening (prijzen, boetes en totaal) doorgestuurd naar de clubbestuurders alsook
gepubliceerd op de website van de KBSB.

2) BK 2016
·
·
·
·
·

Op 5 juni is de samenstelling van de expertengroep voltooid. De vertraging had te maken met de
al dan niet (en uiteindelijk niet) deelname van GM Luc Winants en IM Mher Hovhannysian.
Op 6 juni heeft de nieuwe webmaster (Valery Maes) alles in de drie landstalen gepubliceerd:
www.schach.be.
Het toernooi is uiteindelijk geen GM-normentoernooi, maar wel een IM-normentoernooi.
Er is geen apart dameskampioenschap. De dames spelen bijgevolg in de open reeks mee.
Op 5 juni waren er 23 inschrijvingen voor het open.

3) NIC 2016-2017
De RvB dient te beslissen over de volgende punten:
-

-

Beslissingspunt: Inschrijvingsprijzen: mijn voorstel is hetzelfde als vorig seizoen (dus 30580-55-30-30)
Beslissingspunt: Boetes: mijn voorstel is hetzelfde als vorig seizoen (zie bijlage). Dit houdt in
geen schadeloosstelling voor een aangekondigde forfait of een forfait die men thuis krijgt, wel
één indien men een forfait op verplaatsing krijgt.
Beslissingspunt: Prijzen: mijn voorstel is ongeveer hetzelfde als twee jaar geleden (zie
bijlage). Dus een verhoging van de prijzen en opnieuw 4 prijzen per afdeling/reeks. Daarnaast
bijkomende prijzen voor de eerste 3 ploegen als ze naar het ECCC zouden gaan.

-

-

-

Beslissingspunt: Voorgestelde termijnen zoals te zien op http://www.frbekbsb.be/index.php/interclubs/2016-2017 :
Beslissingspunt: De data van de ECCC 2016 zijn na het moment dat de kalender voor seizoen
2016-2017 gemaakt werd, veranderd naar 05-13/11/2016. Hierdoor is er een overlapping voor
ronde 3 (06/11/2016). Het voorstel zou zijn om maximaal 3 wedstrijden (die van KGSRL 1,
die van Wirtzfeld 1 en die van KSK47-Eynatten 1) te vervroegen naar 30/10/2016.
Beslissingspunt: vraag van de VSF om R7 voorzien op 05/02/2017 te verplaatsen omwille van
geschikte data te vinden voor het Vlaams Jeugdkampioenschap. Voorstel van VNT is deze te
verplaatsen naar 12/02/2017 met behoud van alle andere data.
Beslissingspunt: vraag van eersteklasseclub Amay om een gemeenschappelijke ronde in te
richten en deze te mogen organiseren te Amay.
VNT kent het lokaal (hij was er arbiter tijdens de laatste ronde van de NIC). Deze is zeker OK
met ruime parking in rustige buurt. Hij is niet tegen.
Een goedkeuring hiervan echter houdt ook de volgende wijzigingen in:
§ Een nieuwe datum voor de ronde 11 voor eerste afdeling (voorstel zou zijn
30/04/2017).
§ De gebruikte paringstabel moet terug veranderen. Ronde 1 waarin de paringen 1-12
2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 zijn, moet nu als ronde 11 gezet worden. Hier heeft Daniel
toch wat werk mee.

Tegen de volgende RvB zal Luc een voorstel uitwerken voor de data van NIC 2017-2018. Echter de
problematiek zal zijn dat de data van enkele internationale toernooien (zowel Europees als van de FIDE)
nog niet officieel vaststaan en dat er op dat vlak nog verschuivingen kunnen zijn.

4) Wedstrijdreglementen
·

Dit voorstel stond reeds in het vorige rapport en wordt nu ook gesteund door de organisator van
het BJK 2017, BYCF (Belgian Young Chess Friends).
NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Hoofdstuk 1: Algemene regels
Artikel 44 – Voorwaarden deelname
Alle jeugdkampioenschappen zijn voorbehouden aan de leden aangesloten bij
één der drie culturele federaties van de KBSB, die de leeftijd van 20 jaar niet
bereikt hebben op 1 januari van het kalenderjaar.
Artikel 45 – Titels
Afgeschaft.
Algemene schikkingen
Artikel 13 – Titels
a)
Dit artikel geldt voor het Belgisch Kampioenschap (Experten, Dames en
Open), de Nationale Snelschaakkampioenschappen (elke reeks), de Nationale
Rapidkampioenschappen (elke reeks), de Nationale Jeugdkampioenschappen

bij jongens en meisjes (elke reeks), de Nationale Snelschaak- en
rapidkampioenschappen voor de Jeugd bij jongens en meisjes (elke reeks).
b)
De titel van nationaal kampioen wordt toegekend aan de eerst
eindigende speler:
•

van de Belgische nationaliteit of

•

die door de FIDE als Belg beschouwd wordt of

•
die niet geregistreerd staat bij de FIDE maar die bij aanvang van het
kampioenschap als Belg kan geregistreerd worden volgens de voorwaarden
vermeld in het FIDE handboek hoofdstuk C 05 paragraaf 1.
M.a.w. spelers met de Belgische nationaliteit die door de FIDE niet als Belgen
beschouwd worden, kunnen geen titels winnen.
c)
De spelers die aan geen van die drie twee voorwaarden voldoen,
kunnen geen aanspraak maken op de titels of de rechten alsook niet op de
daarmee gerelateerde trofeeën voor de 1ste, 2de of 3de plaats. Ze kunnen
wel aanspraak maken op alle andere prijzen en kunnen wel als winnaar van
het toernooi uitgeroepen worden.
·

Als actiepunt in het verslag van de vorige RvB dient de RvB dus een aanpassing aan het voorstel
te doen na de uitspraak van de beroepscommissie over het geval Winants.
Daarenboven moeten van een speler, om verkiesbaar te zijn, ten minste 20 partijen gespeeld in België
verwerkt zijn voor het FIDE ELO-klassement in de laatste 24 maanden voorafgaand aan het
verschijnen van de FIDE-ratinglijst vermeld in punt 3. Bovendien moet een speler minstens eenmaal
deel genomen hebben aan het Belgisch kampioenschap (Jeugd, Experts, Dames of Open) tijdens de
drie jaar die voorafgaan aan het selectiejaar.
En plus, pour être sélectionnable, un joueur doit avoir au moins 20 parties jouées en Belgique comptabilisées
pour le classement ELO FIDE dans les 24 derniers mois précédant la parution du classement FIDE cité au point
3. De plus, un joueur doit avoir participé au moins une fois au championnat de Belgique (Jeunes, Experts,
Dames ou Open) dans les trois ans précédant l'année de la sélection.

In welke richting wil de RvB gaan?

5) BK Blitz – Rapid - Senioren 2016
·
·
·
·

Nog altijd geen kandidatuur voor het BK Blitz.
BK Rapid 2016 werd al toegewezen aan The Belgian CC (het vroegere Anderlecht). Deze vindt
plaats op zo. 04/09/2016 tijdens het 10 de Memorial José Tonoli.
BK Senioren vindt plaats op za. 30/10/2016 te Ans.
Tegen de volgende RvB zal ik data voorstellen voor de diverse BK’s.

6) Pair Two / SWAR / Swiss Deluxe
·

De laatste verschenen versie van Pair Two is 6.13. Deze werkt met het FIDE-paringsmodule
JaVaFO. D.w.z. dat de Pair Two de paringen maakt die de FIDE voorstelt. In deze versie echter
zijn een aantal fouten ontdekt bij extra punten (sommige scheidingspunten zijn foutief, de
volgorde van de borden verandert als men in een latere ronde de uitslagen oproept, …).

·
·

·

Daarnaast zijn er nieuwe vereisten van de FIDE (o.a. uitslagenwijzigingen; rapportwijzigingen)
waardoor P2 tegen 01/07/2017 niet meer gebruikt kan worden voor FIDE-toernooien.
Ondertussen is Georges Marchal intensief bezig met Swar. Hij lost de gemelde problemen (door
de FEFB-gebruikers) wel op, maar anderzijds is hij er nog niet. Daarentegen zal hij in mijn ogen
de enige mogelijkheid zijn die aan de nieuwe vereisten van de FIDE kan voldoen.
Anderzijds heeft de KBSB haar leden geen officieel programma aanbieden. Ik heb misschien wel
een licentie, maar ik/de KBSB heb/heeft geen genoeg gewicht om de maker te dwingen om een
aantal goede zaken voor de leden aan te passen:
- Flexibel aantal rondes
- Het kunnen toelaten om spelers toe te voegen in een toernooi in het om het even welke ronde.
- Het kunnen wijzigen van de scheidingspunten eens het toernooi begonnen is.
- …
Opgepast, al deze beperkingen zijn door de maker wel gedaan met goede bedoelingen. Maar voor
mij moet de verantwoordelijkheid liggen bij de gebruiker en niet bij de maker of bij het
programma zelf.
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Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:
·
·
·
·
·
·

·

Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS (samen met Daniel
die het leeuwenaandeel hiervoor gedaan heeft)
Aanvraag titels
- IM Nicola CAPONE
Aanvraag transfer
- Geen
Batches gelicentiëerde arbiters aanvangen voor:
- Geen
Het volgende punt dient ook behandeld te worden door de RvB: de trainercursus.
Ik heb de inschrijvingen gedaan voor de volgende jeugduitzendingen:
- WY U16 CO te Proprad Tatry (SLO, 21-30/07/2016)
- EUYCC te Kouty Nad Desnou (CZE, 05-14/08/2016)
- WJGCC te Bhubaneswar (IND, 07-22/08/2016)
Ik moet de inschrijvingen van de volgende uitzendingen nog doen voor:
- EYCC te Praag (CZE, 17-28/08/2016)
- Olympiade te Baku (AZE, 01-14/09/2016) à gaat er namens de KBSB hier iemand naartoe?
- WYCC te Khanty-Mansiysk (RUS, 20/09-04-10/2016)
- WCCC te Batumi (GEO, 18-31/10/2016)

