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Bernard Malfliet, 20-08-2013
Aanwezig / Présent : Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Dimitri Logie, Kurt Rosskamp, Eddy De Gendt, Jan
Vanhercke, Jean-Christophe Thiry. GP/PM : Raymond Van Melsen, Daniel Halleux.
Verontschuldigd / Excusés : Luc Cornet, Ludo Martens, Marc Clevers, Jan Rooze, Damien André. GP/PM :
Geert Bailleul, Sandra Roubin
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs
Aanvang 14u00 – Einde 18u00
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 14h00 – Fin 18h00
1.

Introduction du président

De voorzitter vraagt om de discussies per mail
binnen de RVB te beperken en dat vragen tussen 2
personen, tussen deze 2 personen blijven zonder
de volledige RVB te betrekken.

Le président demande de limiter les discussions par
e-mail entre membres du CA et que des discussions
entre 2 personnes restent entre ces deux personnes
sans y mêler tous le CA.

Hij vraagt eveneens om geen discussie te voeren
met de culturele federaties.

Il demande également d’éviter des discussions avec
les fédérations culturelles

De RVB gaat akkoord dat de voorzitter op de
hoogte wordt gehouden van belangrijke
beraadslagingen.

Le CA est d’accord que le président doit rester
informé de toutes les discussions importantes

De RVB feliciteert Dimitri Logie met zijn huwelijk.

Le CA félicite Dimitri Logie pour son mariage.

2.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 27 April 2013 wordt goedgekeurd.
3.

Samenstelling RVB

Approbation rapport CA

Le rapport du 27 avril 2013 est approuvé.
3.

Composition du CA

De RVB bevestigt dat het ontslag van Luc Cornet
ongeldig is bij gebrek aan intentie en hij zijn werk
als NTL voortzet.

Le CA confirme que la démission de Luc Cornet est
invalide car il n’y a avait pas d’intention et qu’il
continue le travail de DTN.

RVB neemt met spijt akte van ontslag van Damien
André, en bedankt hem voor zijn werk.

Le CA prend acte et regrette la démission de
Damien André, et le remercie pour son travail.

Jean-Christophe Thiry wordt aangeduid als vicevoorzitter van de RVB. Hij is bereid verder
vertalingen te verzorgen als dit niet te veel is.

Jean-Christophe est désigné comme vice-président
du CA. Il reste disponible pour des traductions dans
la mesure du possible.

Jan Vanhercke wordt aangeduid als Secretaris
Generaal. Hij zal een kandidaat zoeken voor de
taak van internationale uitzendingen jeugd.

Jan Vanhercke est désigné comme Secrétaire
Général. Il va chercher un candidat pour le
remplacer pour la tâche des envois internationaux

Verder wordt Daniel Halleux aangeduid als Rating
Officer voor FIDE, Luc Cornet backup rating officer.
Dimitri Logie betreurt niet betrokken geweest te
zijn bij deze discussie.

Ensuite Daniel Halleux est désigné comme Rating
Officer pour la FIDE, Luc Cornet est backup rating
officer. Dimitri Logie déplore de ne pas avoir été
impliqué dans cette discussion.

4.

4.

Visie

Vision

Jan Vanhercke brengt verslag uit van de werkgroep
(vergadering 12-08).

Jan Vanhercke fait rapport du groupe de travail
(réunion 12-08).

De prioriteiten zijn schoolschaak, schaken via
internet en communicatie.

Les priorités sont les échecs à l’école, les échecs par
internet et la communication.

De RVB gaat akkoord om de piste rond schaken via
internet verder te onderzoeken en Tom Piceu zal
hieraan meewerken als gemachtigd persoon.
Dimitri Logie zal dit technisch opvolgen.

Le CA est d ‘accord de continuer à investiguer la
piste des échecs par internet et on demandera à
Tom Piceu d’y travailler. Dimitri Logie s’occupera du
suivi technique.

De RVB gaat akkoord dat om initiatieven rond
schoolschaak uit te bouwen en dit op volgende
vergaderingen verder te bespreken.

Le CA est d’accord de développer des initiatives
concernant les échecs à l’école et d’en discuter
davantage lors de la prochaine réunion.

Jan Vanhercke meent verder dat er werk moet
gemaakt worden van een beter communicatieve
internet site voor KBSB vooral voor het aantrekken
van nieuwe leden.

Jan Vanhercke estime en outre qu’il faut travailler
pour avoir un meilleur site d’information pour la
FRBE, surtout pour attirer de nouveaux joueurs.

5.

Tornooien

5.

Tournois

De vraag naar kandidaturen voor het BK 2014 zal
op de website gepubliceerd worden.

L’appel à candidatures pour organiser les CB 2014
sera publié sur le site web.

Op 5 oktober, ter gelegenheid van de AV zullen de
data NIC 2014-15 meegedeeld worden.

Les dates des interclubs nationaux 2014-2015
seront communiquées le 5 octobre lors de
l’assemblée générale.

De RVB gaat akkoord om de KBSB subsidies te
storten aan de organisator van het BK 2013 met
voorlopige inhouding van 450 euro. De RVB vraagt
controle van de rekeningen door Ludo Martens en
Luc Cornet.

Le CA est d’accord de verser les subsides pour les
CB 2013 moins une somme de 450 euro, retenue
provisoirement. Le CA demande à Luc Cornet et
Ludo Martens de contrôler les comptes.

De gemeenschappelijke ronde NIC wordt gespeeld
in Anderlecht, de ronde start om 12 uur.

La dernière ronde commune des interclubs sera
jouée à Anderlecht. La ronde commencera à 12h.

Prijzen en boetes worden goedgekeurd identiek aan
vorig jaar.

Les prix et les amendes des interclubs sont
approuvés. Les montants sont identiques à l’année
dernière.

6.

6.

FIDE

FIDE

De RVB gaat akkoord om de niet aangesloten
spelers te verwijderen van de FIDE lijst.

Le CA est d’accord de rayer les joueurs non affiliés
des listes de la FIDE.

KBSB zal voor alle actieve spelers in België (Belg of
wonend in België) een stamnummer vragen bij
FIDE maar zal geen stamnummers aanvragen voor
buitenlandse spelers

La FRBE demandera un matricule FIDE pour tous les
joueurs actifs en Belgique (Belges ou habitants en
Belgique) mais ne demandera pas de matricule pour
les joueurs étrangers.

7.

Jeugd Internationaal

7.

Jeunesse international

Jan Vanhercke brengt verslag uit.

Jan Vanhercke explique son rapport.

In toevoeging van het verslag in bijlage
verduidelijkt hij dat

Il rajoute les points suivants :

-voor het WK U18 is Stef Soors de coach. Hij zoekt
nog een of twee andere coaches.

-pour les CM des -18 ans, Stef Soors est
l’accompagnateur. Il cherche un ou deux
accompagnateurs supplémentaires.

-voor het EK U18 zijn Irina Gorshkova en Arben
Dardha de coaches. Luc Oosterlinck is gevraagd als
delegatieleider.

-pour le CE des -18 ans, Irina Gorshkova et Arben
Dardha sont les accompagnateurs. Luc Oosterlinck
est demandé si'il veux être le chef de la délégation.

-de KBSB neemt niet deel aan het WK U20 omwille
van de oorlogrisico’s. De RvB beslist dat als de
spelers nog jong in 2014 zijn, wordt hun
selectienorm tot volgend jaar over-gedragen.
Zonder recht op een eventueel gratis verblijf.

-la FRBE ne participe pas aux CM des -20 ans en
raison des risques de guerre. Le CA décide que la
norme de qualification des joueurs concernés est
transférée à l’année suivante, s’ils sont encore
jeunes en 2014. Sans droit à un éventuel logement
gratuit.

De RVB gaat akkoord om een electronisch
schaakbord te vervangen dat de geest gegeven
heeft.

Le CA est d’accord de remplacer un échiquier
électronique qui a donné l’âme.

8.

HR / WR

8.

ROI / RT

De wijziging art 10 van de WR worden goedgekeurd

L’art 10 du RT est modifié comme suit:

a. Vier maal per jaar, op 1 januari, 1 april, 1 juli,
en 1 oktober, wordt er een puntenklassering voor
alle aangesloten spelers opgesteld. (...)

a. Il est établi quatre fois par an, les 1er janvier,
1er avril, 1er juillet et 1er octobre, un classement
par points de tous les joueurs affiliés. (...)

9.

NIC

9.

ICN

De RVB gaat akkoord om een mailing list te maken
voor de wedstrijdleiders die kunnen aangeduid
worden voor de NIC.

Le CA est d’accord de composer une liste e-mail des
arbitres qui pourraient être alignés aux ICN.

Jan Vanhercke zal badges aanmaken voor de
arbiters aan 0,45 euro per badge en 25 euro
installatiekosten.

Jan Vanhercke produira des badges pour les arbitres
au coût de 0.45 euro par badge et 25 euro de coûts
d’installation.

De kalender van de laatste ronde NIC wordt niet
aangepast.

Le calendrier de la dernière ronde des ICN n’est pas
adapté.

De RVB beslist dat bij de berekening
matchpunten (zie rapport Daniel Halleux in
bijlage) een ploeg die de helft van de
bordpunten behaalt 1 matchpunt krijgt, meer
als de helft is 2, minder dan de helft is 0.

Le CA décide que pour le calcul des points de
match (voir le rapport de Daniel Halleux en
annexe) une équipe qui totalise la moitié des
points de tableaux reçoit 1 point de match,
plus que la moitié 2, et moins que la moitié 0.

Wedstrijdleiders NIC : opstelling en

Arbitres ICN : alignement et indemnisation des fraix

onkostenvergoeding (punt 9 van de uitnodiging)
wordt overgedragen naar de volgende RVB
10.

Algemeen

(point 9 de l'ordre du jour) est transféré vers le
prochain CA
10.

Général

De RVB bespreekt documenten die handelen over
mogelijke fraude per GSM van een Belgische speler.
De RVB gaat akkoord dat de Secretaris Generaal
contact neemt met de speler in kwestie om dit te
bespreken.

Le conseil d’administration discute le dossier
d’éventuelles fraudes qu’un joueur belge aurait
commises avec un GSM. Le conseil est d’accord que
le Secrétaire Général prenne contact avec le joueur
concerné.

11.

11.

Volgende vergadering

De voorzitter vraagt dat de volgende RVB, op 14
September, in eerste instantie de AV voorbereidt.

Prochaine réunion

Le président demande que la prochaine réunion du
CA, le 14 septembre, soit surtout consacrée à la
préparation de l’AG.

Tätigkeitsbericht des Präsidenten :
*02.07.2103:Habe eine persönliche Einladung von Kasparow Fundation gefolgt. Nach einen Besuch von 2
Delegierten des KSB, die laut meiner Gesprächspartner mich bei dieser Besprechung nicht dabei haben
wollten. Einige Vorstandsmitglieder habe ich schon über dieses Gespräch informiert.
*05.07.2013: Schreiben an GO 4GM und Ihnen Viel Erfolg gewünscht für ihr Treffen mit den Sponsoren und
Gönnern.
*14.07.2013: Eine sehr Erfolgreiche Versammlung mit 11 Vereinen von 12 Vereinen der 1. Division
Geführt. Anwesend waren ebenfalls vom C.A. Kurt Rosskamp, Luc Cornet, Jean –Christoph Thiry.
Die Vereine waren von der Versammlung begeistert und dass diese auch mal ihre Meinung mitteilen
Konnten. Diese Vereine vertreten Plus-Minus 1.000 Mitglieder des Bundes.
Dies auch war auch eine Versammlung, die den Wunsch des Bundes entspricht mehr auf die Mitglieder zu
zugehen.
*14.07.2013: Überraschungsbesuch des FIDE Vize- Präsidenten, in meinen Augen, da ich nicht vorher über
seinen Besuch informiert wurde, der FIDE Vize- Präsident der ebenso überrascht war dass man mich nicht
vorher Informiert hatte.
*14.07.2013:Preisverteilung der BM.
*24.07.2013: Bin der Einladung gefolgt zur Preisverteilung des Taminco in Gent und haben einen Preis (30,00€)
an den besten Belgier des Turniers überreicht. Dies mit Absprache des Kassiers Ludo
Martens.
*Zahlreiche Telefongespräche geführt nach dem Rücktritt von Luc Cornet besonders mit Eddy ( VSF)
Raymond (FEFB) und Jean-Christoph über die Richtlienen was die Statuten dazu sagen.
Näheres hierzu auf der Versammlung vom 17.08.2013
Mit freundlichen Grüssen
Günter
Lettre de démission de Damien André
Chers collègues,
Après une réflexion de plusieurs semaines, qui explique probablement ma discrétion ces derniers temps, j'ai
enfin pris une décision pour mon avenir au sein du monde des échecs.
C'est pourquoi je démissionne aujourd'hui de mon poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de
la FRBE.
J'imagine que cette décision surprendra plusieurs d'entre vous, et je voudrais donc vous expliquer les raisons
qui m'ont mené à la prendre :
- J'ai actuellement des projets d'ordre privé qui vont, pour pouvoir être réalisés, me demander un
investissement en temps qui sera difficilement compatible avec une présence active et utile dans le CA de la
FRBE.
- Une analyse critique de mon rôle de secrétaire-général par rapport à ce que demande le Règlement d'Ordre
Intérieur montre un échec sur ce point. En particulier le point 14.c (il veille à la bonne communication entre les
membres du conseil d'administration) n'a pu être respecté. Et je vois difficilement comment améliorer cette
communication dans la situation actuelle de la fédération où plusieurs membres du CA ont des difficultés à
discuter de manière constructive et objective en faisant abstraction de leurs problèmes interpersonnels.
- De manière peut-être plus anecdotique, mais ce fut le déclencheur final de ma décision, j'ai été déçu, voire
choqué, par certaines réactions à mon email (initialement privé) à Daniel à propos du passage du classement
ELO à une périodicité trimestrielle. Elles témoignent de cet échec de la communication au sein du conseil.
- Enfin, globalement, ma passion pour les échecs n'est actuellement plus suffisante pour pouvoir faire face avec
la sérénité suffisante aux critiques externes et internes au conseil d'administration, et ainsi apporter l'énergie
nécessaire aux projets ambitieux de la fédération.
Néanmoins, je continuerai à soutenir (mais probablement de façon plus passive) tout projet qui permette un
développement des échecs en Belgique, en particulier ceux qui sont liés à la vision et à la diffusion des échecs
auprès des jeunes.
Bien que ne faisant plus partie, dès aujourd'hui, du conseil d'administration, je voudrais vous conseiller de
mettre un point à l'ordre du jour du CA du 17 août afin de modifier l'article 10 du Règlement des Tournois :
a. Il est établi quatre fois par an, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, un classement par
points de tous les joueurs affiliés. (...)
Bien à vous,
Damien

Rapport Luc Cornet (BEL)

Activiteitenrapport VNT RvB KBSB 17/08/2013

0) Vooraf
Mijn verontschuldigingen dat ik er niet bij ben, maar zoals reeds vanaf het begin doorgegeven, zou ik deze
vergadering niet kunnen meemaken doordat ik die dag op de terugreis ben vanuit Polen. Ik wens jullie een
goede vergadering
1) NIC 2012-2013
Volgens de laatste berichten van Ludo hebben de laatste 4 clubs die hun boetes van de interclubs seizoen 20122013 nog niet betaald hebben, dit nu wel gedaan, waardoor heel deze competitie helemaal afgehandeld is.
2) BK 2013 + BK Snelschaak 2013
·
·
·

·

De kampioenen zijn: IM Tanguy Ringoir (experten), Stefan Beukema (open) en WFM Irina Gorshkova
(dames). Blitzkampioen werd eveneens IM Tanguy Ringoir.
Ik wil ASC en in het bijzonder hoofdorganisator bedanken voor de goede organisatie. Ik heb heel veel
positieve dingen gehoord. Ik had jullie reeds de ontvangen uitslagen van de gehouden enquête
doorgestuurd waarin mijn mening gestaafd staat.
Anderzijds wil ik wel eraan toevoegen dat niet alles helemaal postief was. Ik besef wel dat
onderstaande lijst niet in verhouding staat met de positiviteit, maar ik moet ze toch vermelden.
(... passage weggelaten ...)
In de eerste ronde is er een speler die gepaard werd, maar die zich eigenlijk niet heeft aangemeld.
Hierdoor is zijn tegenstander die dag voor niets naar Antwerpen afgezakt.
Tot slot had ik nog het financieel punt. Tijdens vorige vergadering werd het volgende beslist:
Indien er meer dan 151 spelers in de open zouden zijn, dient er een nieuwe zaal afgehuurd te
worden. Deze kost is niet begroot. Na lange discussie wordt beslist dat in dat geval die kost mag
gerecupereerd worden uit het inschrijvingsgeld vanaf de 126ste speler (dus 80% aan prijzengeld
vervalt hier).
Vermits er 170 deelnemers waren, is dit van toepassing geweest. Op basis hiervan heb ik dan ook het
prijzengeldberekening nagekeken en laten aanpassen als volgt:

Ontvangst Uitgave
Regelnr. Rubriek
1
totaal inkomsten/uitgaven
11800
11800
2
subsidie KBSB logement (post 138)
2000
2000
3
subsidie KBSB normen (post 139)
1200
1200
4
subsidie KBSB prijzen (post 137)
5600
5
prijzen experten
3350
6
prijzen per punt
900
7
prijzen dames
900
3450
9
prijzen open
10
80% inschrijvingsgeld open + dames geldprijzen
3000
80% inschrijvingsgeld open + dames
1104
1675
11
naturaprijzen

PRIJZENGELD BK 2013

experts

prijzen per punt experts
Dames
Open
Algemeen TOTAAL

Prijs
1
2
3
4
5
TOT
TOT
TOT
TOT

Bedrag
1500
1000
500
250
100
3350
900
900
3450
8600

Ter info. Er is toch heel wat mailwisseling over en weer geweest. Zo was Ludo vertrokken van een totaal
verkeerde prijzenverdeling. Zo had Dimitri een fout gemaakt in zijn budget van 450 EUR (in zijn nadeel). Hij
was vergeten om 10 EUR per punt bij de dames weg te halen aangezien ze geen gesloten toernooi speelden.

Uiteindelijk heb ik een mail van akkoord gekregen van Dimitri. Echter op de laatste dag van de BK heeft hij mij
ter plaatse hierover aangesproken en gezegd dat vermits hij een fout gemaakt had van 450 EUR en vermits de
kosten van een gratis drank bij de prijsuitreiking in de skybar van die grootte waren, hij de prijzen (quasi)
onveranderd zou laten (ik zeg quasi, aangezien er nog verschuivingen in de nevenklassementen hebben plaats
gevonden die mij nooit zijn meegedeeld). Ik heb hier onmiddellijk doorgegeven dat ik niet akkoord ging a) met
de gang van zaken (blijkbaar had hij dit met Ludo besproken, maar niet met mij) en b) met dit voorstel.
Daarom stel ik de volgende zaken voor:
1) Ik vraag aan de RvB om akkoord te gaan om het tweede luik van de KBSB-subsidie te storten aan ASC
maar MET INHOUDING van 450 EUR (het deel dat niet in prijzengeld is uitgekeerd).
2) Ik vraag met aandrang dat de RvB beslist dat het prijzengeld van een BK bepalen, controleren e.d. een
bevoegdheid is van de VNT en dat hij minstens inspraak moet hebben op de goedkeuring ervan. Lees
de verslagen van de RvB van de voorgaande jaren maar eens na. Veelal staat in die verslagen dat de
VNT carte blanche hiertoe krijgt. Ik heb er geen enkel probleem mee dat anderen (zoals de nationale
penningmeester) hierbij betrokken worden, maar wel dat ik (als VNT) hier geen kans op inspraak heb
gehad zoals dit jaar.
3) NIC 2013-2014
Mijn planning voor volgend seizoen:
·
01/07/2013: begin inschrijving NIC à OK
·
28/07/2013: uiterste inschrijfdatum NIC à OK
·
31/07/2013: opvissen beste tweedes à OK
·
07/08/2013: publicatie kalender à gebeurde 05/08, OK
·
25/08/2013: controle betalingen NIC à nationale penningmeester dient de gegevens door te geven
·
05/09/2013: begin spelerslijst
·
15/09/2013: einde ledenadministratie m.b.t. NIC
·
16/09/2013: einde spelerslijst
·
18/09/2013: publicatie spelerslijst
·
22/09/2013: eerste ronde (behalve voor de ontmoetingen die uitgesteld worden)
Op dit moment (vrijdag 09/08/2013) is er een tweede versie van de kalender gepubliceerd. Ik heb hier en daar
toch al kleine ontevreden mails teruggekregen van clubs (die geen wensen hadden ingediend) dat hun ploegen
niet altijd samen thuis speelden, maar over het algemeen denk ik dat deze stabiel is. Ik hoop echt dat er geen
ploegen nog net voor het begin van de competitie zullen terugtrekken.
Even wat statistieken, ik weet dat Raymond Van Melsen deze graag heeft.
·
Er schreven zich 327 ploegen in dit seizoen. Dit is een verhoging van 13 ploegen. Bij gevolg zijn er 13
reeksen in 5de afdeling (9 reeksen met 11 ploegen en 4 reeksen met 12 ploegen).
·
Ten opzichte van vorig jaar zijn er vier clubs die voor het eerst of na een onderbreking van één of
meerdere jaren opnieuw één of meerdere ploegen hebben ingeschreven: 231 Dolle Toren Leuven, 623
Sankt Vith, 713 Leopoldsburg, 902 Auvelais.
·
Anderzijds zijn er drie clubs die geen ploegen meer hebben ingeschreven: 141 Schoten, 701 Hasselt,
912 Ciney.
Tot slot nog even goedkeuringen vragen aan de RvB.
Gelieve het bestand met de financiële cijfers goed te keuren. Hierin staan de inschrijvingsbedragen
in (à weliswaar misschien te laat om goed te keuren, maar toch), alsook de boetes.
Modaliteiten van stijgen en dalen: twee per reeks dalen er (behalve in 5 de afdeling); de winnaar per
reeks stijgt (behalve in tweede afdeling als de club van de kampioenenploeg al een ploeg in eerste
afdeling heeft, in da t geval is het volgens de beste tweede). De 3 beste tweedes in 5de afdeling
promoveren ook rechtstreeks naar 4de afdeling.
De prijzen dienen ook goedgekeurd te worden. Anderzijds meen ik mij te herinneren dat er
gesproken werd om te besparen op de prijzen. Wat is hier nu van? Graag een standpunt.
De volgende ploegen kunnen dit seizoen niet promoveren of in aanmerking komen voor prijzengeld
wegens vrijwillige degradatie:
Afdeling/reeks
Ploegnaam
Eerste seizoen Tweede seizoen
3A
475 Aalter 1
2013-2014
2014-2015
3D
604 KSK47-Eynatten 3
2012-2013
2013-2014
3D
621 Ans 1
2012-2013
2013-2014
4E
101 KASK 1
2012-2013
2013-2014
4E
290 Epicure 1
2012-2013
2013-2014
5A
607 KSK Rochade 4
2012-2013
2013-2014
5B
703 Eisden/MSK-Dilsen 3 2012-2013
2013-2014
5E
303 KBSK 5
2012-2013
2013-2014
5L
176 Westerlo 2
2012-2013
2013-2014
Moet voor de gemeenschappelijke ronde van eerste afdeling nog een kandidatuurstelling gemaakt worden? Er is
een kandidatuur uit een eersteklasseclub uit het midden van het land (209 Anderlecht). (Ik stel voor neen.)

Indien ja, welke termijn dien ik hierop te plakken? (Ik stel voor 7 dagen voor de volgende RvB.)
Er was op de laatste dag van het BK ook een vergadering van eersteklasseclubs. Ik begrijp dat een aantal
bestuurders tegen deze vergadering was omwille van het beperkt karakter van de vergadering. Anderzijds wil
dit niet zeggen dat dit verslag dient genegeerd te worden. Zo dient er volgens mij gesproken te worden over:
·
·
·
·

Slecht weer en afgelasting. Zo ligt er een voorstel dat de VNT op basis van de prognoses een ronde
algemeen kan afgelasten. Dit moet hij dan wel doen voor vrijdag 18u (voor alle afdelingen). Daarnaast
kan er nog een vraag komen van een club tot lokale afgelasting. Wat is de mening van de RvB?
Regionaler karakter. Korter tempo en twee byes in één reeks voor de gebieden waar er weinig
clubs/ploegen zijn.
Evaluatie van de gemeenschappelijke ronde. Brengt het wel iets bij?
Gemeenschappelijke ronde. Begin om 12u. Vanaf volgend seizoen in de kalender: eerst de
gemeenschappelijke laatste ronde voor eerste afdeling, vervolgens laatste ronde voor de andere
afdelingen.

4) BK Rapid 2013
De vorige vergadering is deze toebedeeld aan 209 Anderlecht. Dit kampioenschap wordt gehouden tijdens de
Memorial José Tonoli op zondag 08/09/2013.
5) Kandidatuurstelling BK 2014
Op korte tijd (na mijn verlof) zal ik een kandidatuurstelling publiceren voor het BK 2014. Welke eindtermijn
moet ik hiervoor hanteren? (Ik stel voor een 7-tal dagen voor een RvB zodat de kandidaturen hierin besproken
kunnen worden.)
6) Data NIC 2014-2015
Zoals beloofd zal ik tegen de volgende keer of toch zeker voor de AV een voorstel maken voor de data van NIC
2014-2015.
7) FIDE
Zoals te lezen valt in het verslag van Daniel, heeft de FIDE sinds 01/07/2013 één en ander gewijzigd of zijn er
plannen om nog meer te veranderen.
Ziehier een kort overzicht:
·

·
·

·

Luc.

Van alle toernooien die meer dan 3 maanden duren, moet nu maandelijks een rapport doorgestuurd
worden voor fide-eloverwerking. Alsof dit niet genoeg is, moet dit rapport ook drie dagen voor het begin
van de volgende maand aangekomen zijn. Dus om een voorbeeld te geven van de eerste drie rondes
van de nationale interclubs, hiervoor dienen drie rapporten verstuurd te worden naar de FIDE:
R1 (vergeet het feit dat deze versnipperd zal zijn) moet bij de fide ten laatste 27/09/2013 binnen
zijn en als basis moet de elo van 1 september 2013 gebruikt worden.
R2 kan nooit op tijd bij de fide aankomen, dus deze zal tegen de volgende maand moeten
doorgestuurd worden, maar de basis blijft de elo van 1 september 2013
R3 moet ook tegen eind oktober doorgestuurd worden, maar de basis is hier de elo van 1 oktober.
Zijn er nog andere toernooien die meer dan 3 maanden gaan duren (ik weet het voor de Limburgse
Interclubs)? Indien ja, dan moeten de organisatoren hiervan wel op de hoogte gebracht worden.
Oh ja, nog vergeten te zeggen. Uiteraard moet er per rapport ook een homologatieaanvraag zijn en
indien er mogelijkheid tot norm is (zoals in de NIC), dan moet die 30 dagen op voorhand !!!
Bij het berekenen van normen gold vroeger dat 2 GM’s gelijk stond aan 3 IM’s en was dit dus voldoende
als criterium voor een norm. Nu is dit niet meer.
En de FIDE gaat terug komen met haar players license. M.a.w. alle aangesloten leden zullen
aangesloten moeten worden. Ik had al nagegaan en dit zou betekenen dat de KBSB 2000 leden ineens
zou moeten aanmelden. Ik weet niet wat de financiële impact hiervan zal zijn (maar in de
veronderstelling dat 1 speler ongeveer 1 EUR kost, dan zou dit 2000 EUR meerkost zijn). Daarnaast
dringt zich ook een procedure op om spelers af te melden bij de FIDE (ze zijn gestorven, of ze zijn geen
lid meer, of het zijn überhaupt geen Belgen). Bij het tweede wel een kanttekening. Als later een
geschrapt lid terug lid zou worden, dan gaat dit gepaard met een kost van xx EUR (was het nu 10 EUR
of 25 EUR, ik weet het niet meer).
Onder dezelfde noemer (players license) op dit moment is het niet meer mogelijk om een speler met
een buitenlandse federatie die geen FIDE-ID heeft, te laten verwerken. Dus als bijv. een speler met FRA
als federatie zonder FIDE-ID een toernooi wil spelen in België wat FIDE-gehomologeerd is, dan kan de
organisatie na afloop het rapport niet laten verwerken. M.a.w. er moet eerst een FIDE-ID aangevraagd
worden bij de Franse bond en deze moet gebruikt worden in het rapport. Ook dit dient als
communicatie doorgegeven te worden aan de organisatoren !!!

Rapport Luc Cornet (FIDE)
Tous,

Ce soir Daniel et moi, nous nous sommes rendus chez Jan Rooze pour définir mieux les responsabilités dans un
domaine un peu dans l’obscure : qui fait quoi concernant les choses fide. Egalement quelques nouveautés dès
le 01/07/2013 ont été discutées.
Voici un synthèse de cette réunion.
1)

Les joueurs fantômes. Ce sont les joueurs belges qui ne sont pas affiliés, mais qui sont bien sur la liste
fide BEL et qui jouent de temps un tournoi ou championnat à l’étranger. Donc la FRBE paie pour eux leur
cotisation à la FIDE et le traitement du classement national (parce que leur résultats dans l’étranger, sont
capturés du site FIDE) sans qu’eux paient à la FRBE. Il y a quelques cas :
Des joueurs belges qui sont affiliés dans l’étranger et dont le cercle belge le plus proche est à 50
km (ou plus) de leur adresse (surtout dans la province de Luxembourg).
Des joueurs belges ne habitant plus (ou temporairement) en Belgique, mais en étranger.
Des joueurs belges qui ne sont nulle part affiliés mais soudain décident de jouer un tournoi en
étranger.
Des joueurs belges anciennement affiliés qui décident de jouer un tournoi en étranger.
Des joueurs non-belges qui sont inscrits comme belges dans les tournois nationaux ou
internationaux (et qui reçoivent donc à leur premier tournoi un fide id belge et qui utilisent ce fide
id dans les autres tournois qu’ils jouent) à des fautes donc.
…
Ensuite il y a le suivant : Pourqu’un joueur peut être dans le FRL (ou Rapid/Blitz Rating List), il doit être
affilié à sa fédération (FIDE Rating Regulations 13.1).
è
Ceci veut dire que si un nouveau joueur belge doit avoir un matricule FIDE (belge), il doit être
affilié à la FRBE.
è
Ceci veut dire que si un joueur belge (qui a déjà un matricule fide) joue un tournoi dont les
résultats seront traités pour elo, il doit être affilié à la FRBE.
è
Ceci veut également dire que la FRBE doit désaffilier les joueurs belges non—affiliés à la FRBE.
Et il faut considérer le suivant :
La FIDE va vers un license (payant) pour chaque joueur.
Déjà maintenant sur le FRS on ne peut plus uploader un tournoi où il y a un joueur (ou des
joueurs) non-affilié(s) à la FIDE d’une fédération étrangère. Ceci veut dire que les organisateurs
belges ne peuvent plus accepter des joueurs étrangers sans matricule fide !!!
Ceci est un grand topic et il fallait vraiment en discuter. La proposition faite est la suivante.
Jan Rooze va demander à la FIDE si quand même un joueur belge qui habite en Belgique, peut
transférer vers l’étranger parce que le plus proche cercle étranger est à coté de la frontière et le
plus proche cercle belge est 50 km plus loin. Ceci cas par cas.
S’il reçoit une réponse positive, alors il faudra demander au joueur s’il veut transférer et si le coût
unique de 75 EUR (transfer fee) sera payé par lui-même ou par son cercle.
Si un non est reçu de la FIDE (point 1) ou du joueur (point 2), alors il faudra demander au joueur
s’il veut s’affilier année par année à un cercle belge.
Si un non est reçu du joueur (point 3), alors il faudra effacer ce joueur dans la liste fide belge.
Vous pouvez voir les joueurs et quelques adresses trouvées. Parce que ce dernier est également un
problème : on n’a pas de chaque joueur son adresse ou plutôt son adresse récente. Donc contacter ces
joueurs peut devenir difficile.

2)

Les règles pour les titres/normes et pour le traitement elo ont changé. Ceci a des conséquences. Luc a
fait une comparaison de ces deux règlements. Le vert est nouveau, le rouge est barré. Il y a un petit
aperçu dans le fichier Traitement des … Dans ce fichier il y a également le texte proposé pour mettre sur
les pages http://www.frbe-kbsb.be/fr/articles/traitement-resultats-tournois-elo-fide et http://www.frbekbsb.be/nl/articles/verwerking-toernooiresultaten-fide-elo.
Il est demandé au CA d’approuver ce texte (ou bien de corriger ce texte) et de le faire mettre ensuite sur
ces deux pages avec les deux autres fichiers (Registration_Form_FIDE.xlsx et TRF_IT3.docx). Cette
action sera faite par Daniel quand le CA lui autorise à le faire.

3)

Les responsabilités suivantes ont été convenues :
Daniel = Rating Officer qui s’occupera également de tout ce qui concerne la liste FIDE (nouveaux IDs
FIDE, corrections, suppressions, repérer les non-affiliés, …)
Jan = Délégué FIDE (entre autres transferts, titres et normes, contactes avec la FIDE/ECU)
Luc = backup Rating Officer côté FIDE
Il est demandé au CA d’approuver ces nouvelles responsabilités.

J’espère de vous avoir tous bien informés. Luc.

Vergadering 1ste klasseclubs
(Lindner Hotel Antwerpen, 14/07/2013)
De gehouden enquête bij de eersteklasseclubs bracht op enkele vragen duidelijkheid, maar ook bleek dat bij
enkele antwoordende meningen verdeeld (zelfs tegenovergesteld) waren. Enerzijds was het de bedoeling van
deze vergadering dat de clubs elkaar meningen konden horen, maar ook dat de RvB een leidraad zou krijgen in
verband met enkele punten. Zoals de voorzitter in zijn inleiding aanhaalde, vertegenwoordigen de
eersteklasseclubs 72 ploegen en ruim 1000 leden (wat in beide gevallen tussen de 20% en 25% ligt).
Hieronder is een weerslag wat besproken is. Dit is een document dat verder naar de RvB van de KBSB gaat
voor verdere bespreking en eventuele uitwerking.
Vertegenwoordigd zijn:
·
109 Borgerhout (Paul Cobbaut, later ook Roeland Mollekens)
·
124 Deurne (Helmut Froeyman)
·
209 Anderlecht (in het begin Marcel Roofthoofd, later afgelost door Régis Lanoye)
·
401 KGSRL (Etienne Van Leeuwen)
·
501 CREC (Robert Romanelli, Thierry Ruelens)
·
601 CRELEL (Jean-Christophe Thiry)
·
607 KSK Rochade (Raphael Sproten)
·
618 Amay (Claude Bikady, Kevin Noiroux)
·
627 Wirtzfeld (Paul Zilles, Pascal Vandervorst)
·
KBSB-voorzitter (Günter Delhaes)
·
KBSB-verantwoordelijke nationale toernooien (VNT) (Luc Cornet, Kurt Rosskamp)
Van 303 (KBSK) kon niemand komen, maar deze club liet zich vertegenwoordigen door 401 KGSRL (Etienne
Van Leeuwen). Van 514 Fontaine kon niemand komen.
1) Slecht weer en afgelasting
·
Los van het verhaal van vorig jaar, er dient een algemene regel te zijn en niet een regel voor enkel de
laatste ronde (los van het feit dat mocht de laatste ronde op een centrale plaats gelegen zou plaats
gevonden zijn, de heisa hierrond veel minder zou zijn geweest).
·
Wie neemt de verantwoordelijkheid voor een afgelasting? De clubs vinden dat dit de VNT moet zijn.
·
Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de afgelasting? In het reglement staat nergens vermeld dat
de clubs hun spelers moeten betalen. Dus eventuele kosten volgend uit het niet kunnen doorgaan van
een ronde zijn ten laste van de clubs zelf.
·
Ofwel beslist de VNT zelf tot een algemene afgelasting. Ofwel doet een club een aanvraag bij de VNT
om uitstel van een ronde op basis van de weersvoorspelling (bijv. lokaal). Op basis hiervan kan de VNT
tot een lokale afgelasting beslissen.
·
Tegen wanneer dient de VNT tot die afgelasting te beslissen? Eerst werd gesproken over vrijdagavond
18u (met het idee dat de clubs het veel gemakkelijker hebben om dit aan hun achterban te
communiceren), maar dit had als nadeel dat hoe verder van het werkelijke speeluur, hoe minder
accuraat de weersvoorspellingen zullen zijn (met als gevolg meer aanvragen tot afgelasting). Daarom
dat daarna gesproken werd over zaterdagnamiddag 14u. In een stemming tussen de clubs was het 5-6
voor vrijdagavond.
·
Eerder in de vergadering werd gesproken om de regionalere 3 de-4de-5de afdelingen af te gelasten tegen
zondag 9u. Echter nadat over de afgelasting van eerste (en tweede) afdeling gesproken werd, vond
men het beter om hetzelfde moment (hetzij vrijdagavond, hetzij zaterdagnamiddag) ook te hanteren bij
de andere afdelingen.
2) 4de en 5de afdeling meer regionaal
·
Iedere club was het eens dat het veel beter is dat er 4de en 5de afdeling een regionaler karakter kennen.
Anderzijds is deze vraag eerder gesteld vanuit de hoek dat er misschien meer ploegen zouden meedoen
als de verplaatsingen beperkt blijven (denk maar om jeugd/ouderen te mobiliseren bij 100 km).
·
Maar de vergadering vindt dat de VNT nu al voldoende moeite doet om de de clubs zo regionaal
mogelijk in te delen. Clubs beschikken zelfs over de mogelijkheid om 2 ploegen in dezelfde reeks in te
schrijven. Er zijn ook clubs waarbij regionalisatie niet hun eerste prioriteit is (ze verkiezen het om altijd
samen thuis te spelen of ze vinden dat het hebben van twee van hun ploegen in dezelfde reeks niet kan
in een interclubcompetitie). Anderzijds wordt het voor sommige clubs nu duidelijker dat als hierdoor
bijvoorbeeld een ploeg van Luik in een Antwerpse reeks wordt ingedeeld, ze inderdaad voor die langere
verplaatsingen gekozen hebben, maar dat in beste geval 5, in het slechtste geval 6 Antwerpse clubs

·

naar Luik moeten gaan en hiervoor hebben die niet gekozen. Maar nogmaals wordt bevestigd dat tegen
deze problematiek geen betere oplossing mogelijk is dan wat de VNT nu al doet.
Toch komt de VNT met twee bijkomende voorstellen:
Een korter tempo (vb. 2u QPF) in vijfde afdeling (hierdoor zijn deze ploegen vroeger thuis).
Om het regionaler karakter meer tot uiting te kunnen brengen, sommige reeksen in vijfde afdeling
met 2 byes laten spelen.
De vergadering vindt via een meerderheid beide voorstellen zeker bespreekbaar.

3) 12 ploegen per reeks
In de discussie van het vorige punt (2 byes per reeks) werd ook het punt behaald van vermindering van
het aantal ploegen per reeks van 12 naar 10. De eersteklasseclubs zijn hier niet mee akkoord.
4) Betere speelomstandigheden
·
De hoofdreden voor het stellen van deze vragen was het volgende: in sommige eersteklasseclubs waar
ook andere afdelingen spelen die dan vroeger gedaan hebben, wordt dan al opgeruimd wat dan veel
lawaaihinder met zich meebrengt. Er wordt gesteld dat dit specifieke probleem dient opgenomen te
worden door de arbiters die voor goede speelomstandigheden moeten zorgen. Zij hebben zelfs het
recht om partijen stil te zetten als de speelomstandigheden niet meer goed zijn.
·
Iedereen is het er over eens dat het niveau van de arbiters moet opgekrikt worden. Anderzijds dienen
de clubs zelf ook in te zien dat zolang de eersteklassepartijen op hetzelfde moment als de andere
partijen gespeeld worden, vele (goede) arbiters onbeschikbaar zullen zijn en dat de eersteklasseclubs
het moeten doen met de resterende arbiters. De heropfrissingscursussen dienen er zeker te komen.
5) Uitbreiding van de nationale interclubs tussen september – mei
·
Vooraleer dit punt besproken wordt, geeft de VNT mee dat, buiten misschien de laatste zondag van
september, er zeker geen andere rondes in september mogen plaatsvinden omwille van de autoloze
zondagen. Ter info werd doorgegeven dat dit jaar de regeling als volgt is: de BAV heeft beslist om de
ronde van 22/09 te laten behouden, maar dat de clubs (hetzij thuisclubs, hetzij uitclubs) die hinder
zullen hebben door die autoloze zondag, een aanvraag bij de VNT kunnen indienen om hun wedstrijd te
verlaten. Deze ronde kunnen ze op een door hun onderling gekozen datum spelen met als uiterste
datum zo. 08/12/2013.
·
De eersteklasseclubs vinden dat de RvB de data voor de interclubs zo snel mogelijk moeten
bekendmaken (ongeveer één jaar op voorhand) en dat zij enkel rekening moeten houden met de data
van het Belgisch Jeugdkampioenschap, FIDE-data, ECU-data, data van Belgische overheid en eventueel
verlofperiodes. Er wordt nog gesproken over het Internationale Toernooi van Leuven (weliswaar het
enige internationale toernooi dat niet in de vakantieperiode valt). Hier zijn de meningen verdeeld.
Daarna begint men over het toernooi van Cappelle waar vele Belgen aan meedoen. Echter dit is geen
Belgisch toernooi, en daarom vindt de meerderheid van de clubs dat hier geen rekening mee moet
gehouden worden. En ook niet met de kalenders uit de andere ons omliggende landen.
·
Er wordt wel opgemerkt dat het verlengen naar mei misschien door de lagere afdelingen niet goed
onthaald kan worden (bij goed weer gaat men meer andere activiteiten willen doen: in de tuin werken,
naar de koers kijken, andere recreatie-activiteiten, …).
·
Als actiepunt wordt vooruitgeschoven dat de VNT tegen de AV van 05/10/2013 de data van de
interclubs seizoen 2014-2015 meedeelt.
6) De nationale interclubs in meerdere weekends
De vergadering is hier praktisch unaniem mee eens dat men enkel ’s zondags moet spelen (dus 11
zondagen). Dus alle varianten met meerdere speeldagen in één weekend worden afgekeurd.
7) Slotronde
·
De eerste vraag die door de Vlaamse clubs gesteld werd, is wat is de zin van een slotronde. De Vlaamse
clubs zijn van mening dat als hun eerste ploeg thuis speelt (waarbij ze statistisch inschatten dat over de
jaren heen, haar eerste ploeg 50% over het thuisvoordeel beschikt), dit hun clubleven bevordert, dat
dit zelfs hun jeugd stimuleert. Zij kunnen zelf de (regionale) media bewerken om iets te laten
publiceren. De slotronde doet dit teniet, brengt geen enkel publiciteit (in de laatste 3 jaren is er geen
enkel artikel in de Vlaamse pers geweest over die gemeenschappelijke ronde) en het kost hen zelfs
meer (verplaatsingskosten). Daarnaast sluiten vele clubs hun seizoen af met een gemeenschappelijk
etentje, wat nu niet meer mogelijk is.
·
De andere clubs vinden nochtans dat de gemeenschappelijke ronde:
Een promotie voor het schaken is (er is wel degelijk lokale berichtgeving).
Open is voor schakers die anders zelf aan het spelen zijn.

Een visibiliteit omtrent het klassement (promotie – afvaardiging uitzending Europacup – degradatie)
met zich meebrengt.
Een prijsuitreiking mogelijk maakt.
Een afsluitend receptie of een feest mogelijk maakt.
Als verbeterpunt wordt wel aangehaald dat de KBSB meer moet investeren in logistieke ondersteuning
van live-partijen en vooral de communicatie ervan. Dat dit bijv. enkel met Schaakfabriek zou zijn
(wegens ontbrekend platform bij de FEFB of SVDB) vindt men niet zozeer een nadeel.
Voor dit seizoen werd Anderlecht bereid gevonden om de organisatie van deze slotronde te doen. Ze wil
dit doen in samenwerking met de live-uitzending van Jan Vanhercke. Anderlecht heeft het voordeel van
een centrale ligging. Mocht in andere seizoenen geen kandidaturen uit eerste afdeling komen, dan
primeert de centrale ligging zeker op de inrichting van een eersteklasseclub. M.a.w. vb. Europchess zou
deze ronde ook kunnen inrichten.
De vergadering gaat akkoord om komend seizoen deze slotronde nog te laten doorgaan (dus beslissing
voor slechts één seizoen). Deze zal opnieuw geëvalueerd worden waarna dan opnieuw de beslissing
dient te genomen te worden (ja of nee).
De vergadering gaat akkoord om de laatste ronde om 12u te beginnen.
De vergadering is vragende partij dat de 11de (gemeenschappelijke) ronde voor eerste afdeling eerst
plaats vindt in de kalender en dat de week erop pas de 11de ronde voor de andere afdelingen. Dit heeft
alles te maken met vervanging op het allerlaatste moment waarbij rekening dient gehouden te worden
dat spelers niet twee maal mogen spelen of met het elogemiddelde van de ploeg.
Op de vraag van de VNT of dat de omkering van de 11de ronde ook dit seizoen zou mogen, is het
antwoord van de eersteklasseclubs volmondig ja.

-

·

·

·

·
·

·

8) Beperking van het aantal buitenlandse spelers
·
Alle clubs zijn het hier over eens dat er geen beperking hoeft te zijn.
·
De vraag werd gesteld met welk doel deze vraag gesteld werd. Vermoedelijk werd deze vraag gesteld
vanuit het standpunt dat sommige clubs benadeeld worden in hun voorbereiding. Terwijl hun
tegenstanders soms exact weten wie ze gaan tegenkrijgen, moeten zij zich voorbereiden op een heel
armada van spelers.
·
Er wordt nog gesproken over de mogelijkheid van flexibelere opstellingen.
·
Helmut Froeyman stelt ook voor, om het probleem van de ploegopstellingen op te lossen, om één of
twee dagen voor aanvang van de partijen de ploegopstellingen uit te wisselen (enkel voor eerste
klasse). Deze vraag wordt aan de vergadering gesteld en de clubs vinden dat dit een bespreekbaar
thema is.
Verslaggever: Luc Cornet
Vertaler: Jean-Christophe Thiry

Verslag Raad van Bestuur KBSB – 17 augustus 2013
Jan Vanhercke
Verantwoordelijke internationale uitzendingen
Werkgroep Visie
Het visie document werd verwerkt in een presentatie voor de Algemene Vergadering. Een geslaagde presentatie
werd geleverd en de visie werd unaniem goedgekeurd. In navolging hiervan ontvingen we talrijke reacties van
leden die hun steun onder een of andere vorm willen verlenen aan het realiseren van dit plan.
Internationale uitzendingen
Een e-mail werd uitgezonden naar de geselecteerden met de vraag om hun keuze bekend te maken m.b.t. EK
of WK tegen uiterlijk 13 juli. De informatie rond het WK is echter zeer lang schaars en onduidelijk geweest
waardoor sommigen om uitstel vroegen. Ik heb uiteraard begrip getoond, alhoewel dit praktisch de zaken
moeilijker maakt. Dit is de lijst van de deelnemers:
EK (Budva)
8 J Daniel Dardha, 10 J Anthony Christian Mitran, 10 M Marie Dgebuadze, 12 J Jasper Beukema, 12 M Annelies
Vitharana, 14 J Arno Sterck, 16 M Ayla Vincent, 18 J Joris Verhelst, 16 J Maarten De Vleeschauwer, 14 J Nicola
Capone, 10 J Stefan Daniel Gheorghiu
WK (Al Ain)
8 J Joppe Raats, 8 M Louise Vanderstappen, 10 J Laurent Huynh, 12 J Jasper Beukema, 12 J Raphael Koetters,
12 M Fleur Swennen, 14 J Vadim Jamar, 14 M Sofie Huttl, 18 M Astrid Barbier
De keuze van de coach wordt op 15 augustus bekend gemaakt. Dit gebeurt in overleg met Marc Clevers.
De registratie van de deelnemers is doorgevoerd voor de deadline van 25 augustus.
Situatie U20
Zoals beslist op de RvB van december is er besloten geen uitzendingen te doen naar het WK U20 in Hatay
wegens de lokale omstandigheden. Echter twee speler vallen hierdoor uit de bood en hadden kennis gegeven
geïnteresseerd te zijn.
Alhoewel er begrip is voor de situatie wordt gevraagd of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn.
Voor Yordi Schaeken is de situatie bijzonder lastig omdat het volgende jaar niet langer kan deelnemen bij de 20 en er geen logische compensatie mogelijk is.
Voor Benjamin Decrop kan er eventueel een ticket gegeven worden voor de U20 van volgend jaar, maar dit
gaat door in India. Qua kostprijs voor de ouders is dit niet te vergelijkbaar. Bovendien is de situatie mogelijk
een probleem als de deelnemer bij de -20 van volgend jaar wil deelnemen. Dan heeft KBSB een extra kost met
het logement. Een derde mogelijkheid is dat we beide spelers een geldprijs geven omdat ook KBSB geen kosten
van begeleiding heeft aan dit toernooi.
Digitale Borden KBSB
KBSB beschikt over 5 digitale borden. Een bord daarvan heeft technisch probleem en dient vervangen te
worden. Dergelijk bord kost rond de 450 euro. Overigens werden deze borden ingezet om de partijen live te
brengen van volgende toernooien:
• Belgisch kampioenschap
• Toernooi van Charleroi
• West-Flemish Open
Momenteel heb ik dit vervangen door een eigen bord. Maar dit is uitaard geen permanente oplossing.
Ondersteuning BK
Om de live partijen te kunnen verzekeren heb ik ondersteuning verleend de eerste twee dagen en de laatste
dag.
VERSLAG BESTUURDER REGLEMENTEN
RvB 17 augustus 2013 van de KBSB
Na de goedkeuring van statuten/H.R. dienden enige wijzigingen aan het wedstrijdreglement te worden
behandeld.
Dit gebeurde op 01.06.2013, BAV KBSB waar ik voor de gelegenheid de secretaris, Bernard Malfliet, verving.
Het overgrote deel van de voorgelegde wijzigingen werd goedgekeurd, het gedeelte NIC werd grotendeels
afgewezen.
Al met al ging het hier om een ruim positieve vergadering.
Qua “fraude per GSM” heb ik dit heikel punt voorgelegd aan de BV van 17.08.2013.
Op het vlak dan van kostenvergoeding vrijwilligers/verplaatsingsafstanden arbiters idem.
Een aantal vertalingen in samenwerking met andere collega’s
Voorstellen i.v.m. communicatie naar buiten uit, voorstellen i.v.m. visie (nieuwe lidmaatschappen).
Aanwezigheid op (prijsuitreiking) het Open Gent (KGSRL) als afgevaardigde KBSB.
Eddy De Gendt
05.08.2013

Rapport opérateur ELO, Immatriculation & Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 17-08-2013 ??? à Alma Échecs ???
Classement ELO
A la demande initiale de Jan Rooze, la FIDE sortant son classement mensuellement, j’ai accepté de sortir notre
classement belge trimestriellement dès le 01/10/2013 sachant bien que cela engendrera un surplus de travail.
Après une longue réflexion, j’ai accepté aussi la fonction de “Rating Officer” auprès de la FIDE et qui concerne la
gestion de la liste FIDE de nos joueurs (nouveaux IDs FIDE, corrections, suppressions, repérer les non-affiliés, …),
des demandes d’homologation de tournois et de transmission des rapports à l’issue de ces tournois. Chaque mois,
lors de la collecte sur le site FIDE des prestations de nos joueurs dans des tournois étrangers, je vais y repérer les
joueurs avec un ID FIDE BEL mais qui ne sont pas affiliés à la FRBE pour tâcher de régulariser leur situation
Voici déjà un échantillon de joueurs fantômes
Liste des joueurs FIDE BEL non affiliés à la FRBE
ID

Nom

Tournoi

Arbitre

243108

Aragones, Georgy

MEMORIAL Daniel Pergericht 2013

Iclicki, Willy (MNC)

243205

Baara, Amir

Fischer Memorial Sousse

Marzouk, Amira (TUN)

202827

Crea, Giovanna

Open d'Automne 2006-2007

Russo Bruno

204722

Schreurs, Jan

Open Brasschaat 2006

Van Tichelen, Bart (BEL)

225126

Van Os, Bastiaan

Open Brasschaat 2007

Van Tichelen, Bart (BEL)

229687

Wessels, Nele

1st International Paleochora Open 2008 Grèce

Logothetis, Sotirios (GRE) IA

Immatriculations
·

Le club de Ciney (912) cesse ses activités. Un nouveau club (551) s’est créé à Estinnes, dans le Hainaut.
Après le décès de Philippe van Speybroek, les joueurs de son club (477) ont été repris par L.S.V. –
Chesspirant (436)
Membres
affiliés

30/09/08

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

31/05/13

VSF

3207

3012

2888

2870

2966

2948

FEFB

1640

1469

1358

1305

1380

1341

SVDB
Total

318
5165

378
4859

345
4591

344
4519

366
4712

410
4699

%
juniors
33
18.5
31
27

· L’établissement de factures en début d’exercice pour les 3 fédérations + FRBE aura lieu le 15/09/2013.
Site web
· Maintenance technique du site.
· Après la démission de Damien, qui prend en charge la fonction de webmaster ??? Bibi ?
Softwares
· PairTwo : les modifications sont faites pour permettre les envois mensuels pour le traitement ELO FIDE
· Clubs Manager : la possibilité de désigner un membre d’un autre club comme mandataire est maintenant
possible
· Chess Manager : analyse des modifications du RT concernant les ICN (envois mensuels)
· Interclubs Manager : nouveau module « planning » èvoir annexe 2 (à traduire par Luc).
Divers
1. Demande de modifications règlement ICN par le club 666 (Guy Dans, Georges Marchal) et moi - sujet déjà
dévoilé lors du CA précédent, reporté. La procédure actuelle de calcul des points de match n’est pas
correcte dans certains cas de figure. Voir courrier ci-dessous + mon analyse et proposition de
solution.
Daniel Halleux
08/08/2013

