Conseil d’Administration
de la FRBE
22 November 2014
Verslag

Raad van Bestuur
van de KBSB
22 Novembre 2014
Procès-verbal

Bernard Malfliet, 07-12-2014
Aanwezig - Présent: Günther Delhaes, Bernard Malfliet, Ludo Martens, Marc Clevers, Luc Cornet, JeanChristophe Thiry, Raymond Van Melsen, Bart Van Tichelen, Geert Bailleul. GP/PM: Sandra Roubin.
Excusé – Verontschuldigd: Daniel Halleux, Rudolf Meesen, Jean-Pierre Haverbeke.
Plaats/Endroit/Ort: Alma Echecs
Aanvang 16u00 – Einde 19u15
1.

Inleiding door de voorzitter

Début 16h00 – Fin 19h15
1.

Introduction du président

De voorzitter was deze zomer in Plovdiv (ECU), in
Tromsö (FIDE) en Batumi (algemene vergadering
ECU). Hij is lid geworden van de “event
commission” van ECU.

Le président s’est rendu cet été à Plovdiv (ECU),
Tromsö (FIDE) et Batumi (assemblée générale de
l’ECU). Il est devenu membre de l’ «event
commission» de l’ECU.

Alle bestuurders worden uitgenodigd om goed
samen te werken in het voordeel van de KBSB.

Tous les administrateurs sont invités à
coopérer ensemble pour le bien de la FRBE.

2.

Goedkeuring verslag RVB

Het verslag van 4 oktober wordt goedgekeurd mits
wijziging van het punt BK snelschaak.
3.

Interne Werking

2.

bien

Approbation rapport CA

Le rapport du 4 Octobre est approuvé avec une
modification concernant le CB de parties éclair.
3.

Fonctionnement interne

Verdeling functies raad van bestuur

Répartition des fonctions du conseil d’administration

Bart Van Tichelen: ondervoorzitter

Bart van Tichelen : vice-président

Bernard Malfliet: secretaris en secretaris generaal

Bernard Malfliet : secrétaire et secrétaire général

Ludo Martens: penningmeester

Ludo Martens : trésorier

Luc Cornet: nationale toernooien en FIDE-delegate

Luc Cornet: tournois nationaux et délégué FIDE

Marc Clevers : nationale jeugd en internationale
uitzendingen jeugd

Marc Clevers : responsable jeunesse et sélections
internationales jeunes

Jean-Christophe Thiry: adjunct secretaris

Jean-Christophe Thiry: secrétaire-adjoint

Raymond Van Melsen: verantwoordelijke
communicatie, BOIC

Raymond
Van
Melsen:
communication, COIB

Geert Bailleul: CIS voorzitter, kadervorming

Geert Bailleul: président de la CAI, responsable de la
formation

Rudolf Meesen verzorgt de internationale
uitzendingen voor volwassenen en
vertegenwoordiger +2250.

Rudolf
Meesen:
en
charge
des
sélections
internationales adultes et représentant des joueurs
de +2250.

Sandra Roubin is vertegenwoordiger Dames

Sandra Roubin: représentante des joueuses

Daniel Halleux: verantwoordelijke klassement,
aansluitingen, website en informatica,

Daniel Halleux: responsable du classement et des
affiliations, site web et informatique,

De RVB zal een nieuwe verantwoordelijke moeten
zoeken voor de website vanaf 2015.

Le conseil d’administration va rechercher un nouveau
responsable du site web à partir du 01/01/2015.

Volgende data worden vastgelegd voor de
vergaderingen RVB: 03.01.15, 21.02.15, 28.03.15,
06.06.15 (RVB en BAV), 18.07.15
4.

Visie

responsable

de

la

Détermination des dates des prochains CA et de
l’AGE : 03.01.15, 21.02.15, 28.03.15, 06.06.15 (CA
et AGE), 18.07.15
4.

Vision

Günter Delhaes heeft nog verschillende voorstellen
die uitgewerkt kunnen worden. Er is bijvoorbeeld
een piste met erkenning als sport.

Günter Delhaes a encore plusieurs propositions
différentes en cours d’étude. Il y a par exemple une
piste de reconnaissance comme sport.

Een andere piste is het formaliseren van het
aansluiten van de school-schakers (met een klein
lidgeld). Er moet wel iets tegenover staan voor de
scholen die leden inschrijven, bijvoorbeeld gebruik
van een software.

Une autre piste est la formation de l’affiliation des
joueurs d’échecs dans les écoles (avec une
cotisation minime). Il doit cependant y avoir une
contrepartie pour les écoles qui inscrivent des
membres, par exemple, l’utilisation d’un logiciel.

De voorzitter gaat verder met zijn zoektocht naar
sponsors.

Le président poursuit sa recherche de sponsors.

Ludo Martens stelt de huidige budgetten voor en
geeft aan hoe dit opgesplitst is tussen jeugd en

Ludo Martens présente le budget actuel et le ventile
entre les jeunes et les adultes. Le CA peut utiliser ce

volwassene. De RVB kan dit werkdocument
gebruiken om voorstellen te formuleren.

document de travail pour formuler des propositions.

Een volgende vergadering zal de RVB concrete
voorstellen voor het verwezenlijken van de visie
bespreken.

Lors d’une réunion ultérieure, le CA discutera de
propositions concrètes pour la réalisation de la
vision.

Luc Cornet heeft een aantal voorstellen inzake
nationale interclubs om de uitgaven van KBSB te
verminderen: minder prijzen en andere inning van
boetes voor NIC, de RVB zal de volgende
vergadering een beslissing nemen.

Luc Cornet a plusieurs propositions concernant les
interclubs nationaux afin de diminuer les dépenses
de la FRBE : moins de prix et une autre manière de
percevoir les amendes pour les ICN. Le CA prendra
une décision lors de la prochaine réunion.

Luc meldt ook dat er op 01/11/2014 zo’n 1900
leden op de Belgische FIDE-lijst staan die
momenteel niet aangesloten zijn bij de KBSB. Er
zijn zelfs een 50-tal spelers die nooit aangesloten
zijn bij de KBSB. De RVB wenst niet-leden te
schrappen bij FIDE vermits dit zinloze uitgaven zijn.
Alvorens niet-aangesloten spelers af te voeren bij
FIDE zal dit aangekondigd worden via de KBSB
website met als deadline 1 maart.

Luc remarque qu’il y a environ 1900 joueurs sur la
liste FIDE Belge à la date du 1/11/2014 qui ne sont
pas membre à la FRBE. Il y en même 50 qui n’ont
jamais été membre de la FRBE. Le CA désire
supprimer l’affiliation FIDE des joueurs non affiliés à
un club belge puisque ce sont des dépenses sans
fondement. Avant de communiquer la liste des
joueurs à la FIDE, cette décision sera annoncée sur
le site web de la FRBE avec comme date butoir le 1er
mars.

5.

Internationaal

5.

International

Luc Cornet vraagt hoe de informatie van FIDE en
ECU bij de leden moet geraken. Het gaat om 4..5
mails per week.

Luc Cornet demande comment il doit répercuter
l’information de la FIDE et de l’ECU auprès des
joueurs. Il s’agit de 4 à 5 mails par semaine.

De RVB beslist (4 tegen 1) om bij elke uitzending
het reisadvies van het ministerie van buitenlandse
zaken te volgen en bijgevolg geen spelers af te
vaardigen naar het EICC te Jeruzalem (Israel)
omdat volgens het reisadvies de veiligheidssituatie
nog niet voldoende stabiel is (zie TR art 39.d.1).

Le CA décide (4 contre 1) de suivre l’avis du ministère
des affaires étrangères pour chaque tournoi
international et de ne pas envoyer de joueurs au EICC
à Jeruzalem (Israël) étant donné que la situation
suivant l’avis n’est pas suffisamment stable du point
de vue de la sécurité (cfr RT art 39.d.1).

6.

Toernooien

6.

Tournois

BK 2015: De kandidatuur van Oude God wordt
aanvaard en het BK wordt (unaniem) toegewezen
aan Oude God mits rekening te houden met de
omerkingen van de nationale toernooileider.

CB 2015 : La candidature de Oude God est acceptée
et l’organisation des CB 2015 est attribuée
à
l’unanimité à Oude God, à condition de tenir compte
des remarques du RTN.

Voor de laatste ronde van de NIC 2014-15 in
afdeling 1 is nog geen plaats vastgelegd. De RVB
zal beslissen op 3 januari 2015.

Pour la dernière ronde des IC 2014-2015 en division
1, aucune décision n’est prise. Le CA décidera le 3
janvier 2015.

De data NIC 2015-16 (zie bijlage) worden
goedgekeurd.

Les dates des ICN 2015-16 (voir annexe) sont
approuvées.

Dimitri Logie heeft gevraagd om toegevoegd te
worden aan de arbiters die aantreden in de NIC.
Geert Bailleul verklaart zijn positie inzake. De RVB
beslist dat hij de match Liège-Wirtzfeld kan
arbitreren als “proef” en een tweede proefdag bij
Eupen (ronde 6 en 7).

Dimitri Logie a demandé à être ajouté à la liste des
arbitres qui officient dans les ICN. Geert Bailleul
explique sa position dans la matière. Le CA décide
qu’il peut arbitrer le match Liège-Wirtzfeld à l’essai.
Un deuxième « essai » aura lieu à Eupen. (rondes 6
et 7).

De secretaris generaal zal dit antwoorden aan
Dimitri Logie.

Le secrétaire-général transmettra la réponse à Dimitri
Logie.

7.

Bespreking

7.

Discussion

Verslag jeugdleiding in bijlage. Het BJK van 2016
zal opnieuw doorgaan in Blankenberge.

Rapport de la jeunesse en annexe. Les CBJ 2016
auront lieu à nouveau à Blankenberge.

Positie van de RVB inzake afschaffing van
toernooien, titels en prijzen voor vrouwen op
voorstel van Sandra: de meningen zijn nogal
verdeeld (telkens genoems door 2..3 bestuurders):

Position du CA concernant la suppression des
tournois, titres et prix féminins, sur proposition de
Sandra : les avis sont plutôt partagés (chaques fois
des objections de 2 ou 3 administrateurs) :

·

Indien dit effectief een barrière inhoudt kan dit
overwogen worden.

·

S’ils contiennent effectivement une barrière, on
peut l’envisager.

·

Toernooien: kan afgeschaft worden. Titels en
prijzen: liefst behouden in eerste instantie.

·

Les tournois peuvent être supprimés. Garder de
préférence les prix et les titres dans un premier
temps.

·

We dienen wel op te lossen wat we doen met
internationale toernooien voor vrouwen

·

Il faut déterminer une manière de procéder
pour les tournois internationaux féminins.

·

Voor de jeugdcategorieën is er vraag naar
aparte reeksen

·

Pour les tournois jeunes, il y subsiste une
demande pour des séries séparées.

Verslag Jeugdleiding RvB 22/11/2014
Belgisch jeugdkampioenschap 2015
Inschrijvingen 2015
In samenwerking met de organisator Jan Vanhercke werd besloten dat de inschrijvingen voor
zowel deelname aan het BJK als verblijven (appartementen en kamers) vanaf 1 december
2014 open komen. Afsluiting van de inschrijvingen voor zowel deelname als verblijf eindigt
op zondag 1 maart 2015. Verdere suggesties van bestuursleden en leden zijn steeds
welkom. Sponsoring is meer dan welkom!
Belgisch jeugdkampioenschap 2016
In samenspraak met de jeugdleiding FEFB, Aurore Gillet en KSB, José Dorr werd besloten
het BJK 2016 terug te laten doorgaan in de Floréal te Blankenberge waar de nodige contacten
reeds werden gelegd. Die kunnen aan dezelfde condities doorgaan als deze van 2014 en
2015 die toch voor het Belgisch jeugdkampioenschap een meer dan betekenis volle
sponsoring uitmaakt.
Belgisch jeugdkampioenschap 2017
Organisatie staat open voor iedere federatie, liga of schaakkring tot juni 2015.
Indien niemand geïnteresseerd wordt het, in samenspraak met de jeugdleiding VSF, FEFB, en
KSB naar een locatie uitgekeken en georganiseerd door de KBSB.
Belgisch Schoolschaakkampioenschap
Heeft plaats op 9 mei 2015 in de school “Ursulines” te Mons(Bergen) .
WK Zuid Afrika -8 tot -18.
Ouders heel tevreden over zowel verblijf als eten. Ook meer dan tevreden over de
begeleiding van Arben Dardha en Faybish Nimrod.
No
39
60
42
15
40

Name
Dardha Daniel
Faybish Nathaniel
Beukema Jasper
Lenaerts Lennert
De Strycker Nathan

RtgI
1626
1612
1991
2329
2133

FED
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL

1
1
0
1
1
0

2
0
1
0
1
1

3
1
0
1
½
0

4
0
0
1
0
½

5
1
½
0
½
1

6
0
1
0
½
0

7
1
1
1
0
0

8
0
0
1
0
1

9
0
½
0
0
0

10
½
0
0
1
1

11
1
½
1
1
½

Pts.
5.5
4.5
6.0
5.5
5.0

Rk.
49
76
37
44
44

Rp
1343
1225
1890
1988
1958

K rtg+/40 -33.60
40 -10.00
40 18.40
20 -72.40
40 -63.20

Group
10B
12B
14B
16B
18B

Drie deelnemers behaalden de helft van de punten.
WK India
Één begeleider Marc Daels die niet meer aan zijn proefstuk was, dus iedereen tevreden.
Vier deelnemers waarvan één op het laatste moment afviel door clusterhoofdpijn.
Gelukkig was er een verzekering genomen zodat het verlies beperkt bleef.
Open jongens
123ste plaats Verhelst Joris met 5 / 13
129ste plaats Vandewiele Emiel met 4 / 13
Open meisjes
78ste plaats Cuvelier Annelies 2,5 / 13
Geen enkele Belgische deelnemer haalde hier de helft van de punten.
EK Batumi (Georgië)
SNo

Name

Rtg

FED

1 2 3 4 5 6 7

8

9 Pts.

Rk.

Group

52

Boucquet Emile

2036

BEL

0 0 0 0 1 0 1

½

½ 3.0

59

U18 Open

83

Van Den Bosch Arno

1735

BEL

0 0 1 0 0 0 ½ ½

1 3.0

82

U16 Open

33

Ismail Tamer

2075

BEL

½ 1 0 0 1 ½ 0

½

1 4.5

55

U14 Open

86

Pirard Natan

1693

BEL

0 0 1 ½ 1 0 1

1

1 5.5

30

U12 Open

37

Mitran Anthony Cristian

1697

BEL

1 1 1 ½ 0 0 1

0

0 4.5

57

U10 Open

38

Dardha Daniel

1692

BEL

1 1 1 0 0 1 0

½

1 5.5

30

U10 Open

78

Vanduyfhuys Igor

0

BEL

0 ½ 0 0 1 ½ 1

0

0 3.0

71

U08 Open

30

Mitran Marie

1607

BEL

½ ½ 0 1 ½ ½ 0

0

1 4.0

52

U12 Girls

57

Vitharana Annelies

1422

BEL

0 0 1 0 ½ ½ 1

0

½ 3.5

58

U12 Girls

Begeleiders Mher Hovhanissian en Arben Dardha waar ouders meer dan tevreden over waren,
uitgezonderd één persoon.
Niet betaalde begeleider Luc Oosterlinck. Regelde volgens de ouders met een helpende hand van
Arben en Mher al het administratieve werk. Alle ouders waren unaniem zeer tevreden over Luc
Oosterlinck. Ismail Tamer is half weg het toernooi ziek gevallen. Indien hij niet was ziek gevallen
had hij waarschijnlijk een betere score gehaald dan nu.
Het eten zelf was, volgens de ouders wel tegen gevallen. Na tussenkomst van Luc Oosterlinck is het
iets verbeterd.
Vier Belgische deelnemers haalden de helft van de punten.
Marc Clevers,
Jeugdverantwoordelijke België
Rapport Jeunesse CA 22/11/2014
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2015
Inscriptions 2015
En collaboration avec l’organisateur Jan Vanhercke il a été décidé d’ouvrir les inscriptions à
partir du 1er décembre 2014, aussi bien pour les participants au CBJ que pour les personnes
désirant loger sur place (appartements et chambres). La fin des inscriptions pour la
participation ainsi que pour le logement est prévue pour le dimanche 1er mars 2015.
D’autres suggestions des membres et des membres du CA sont toujours la bienvenue. Bien
entendu, cela est également valable pour le sponsoring !
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2016
En collaboration avec les responsables de la jeunesse de la FEFB et du KSB, Aurore Gillet et
José Dorr, il a été décidé d’organiser le CBJ 2016 au Floréal à Blankenberge, avec lequel les
premiers contacts ont déjà été pris. Ce championnat pourra se dérouler sous les mêmes
conditions que les éditions de 2014 et 2015, ce qui signifie un sponsoring de taille pour le
Championnat de Belgique de la Jeunesse.
Championnat de Belgique de la Jeunesse 2017
L’organisation peut être prise en charge par toute fédération, ligue ou par n’importe quel
club. Les candidatures doivent cependant être déposées jusqu’au mois de juin 2015.
Si aucune candidature n’est présentée, il sera organisé par le FRBE qui cherchera un lieu idéal
avec l’aide des responsables de la jeunesse VSF, FEFB et KSB.
Championnats de Belgique interscolaires
Ont lieu le 9 mai 2015 à l’école “Ursulines” à Mons.
CM Afrique du Sud -8 à -18.
Les parents étaient très satisfaits, aussi bien du séjour que du manger. Même opinion d’ailleurs pour
l’accompagnement d’Arben Dardha et de Faybish Nimrod.
No
39
60
42
15
40

Name
Dardha Daniel
Faybish Nathaniel
Beukema Jasper
Lenaerts Lennert
De Strycker Nathan

RtgI
1626
1612
1991
2329
2133

FED
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL

1
1
0
1
1
0

2
0
1
0
1
1

3
1
0
1
½
0

4
0
0
1
0
½

5
1
½
0
½
1

6
0
1
0
½
0

7
1
1
1
0
0

8
0
0
1
0
1

9
0
½
0
0
0

10
½
0
0
1
1

11
1
½
1
1
½

Pts.
5.5
4.5
6.0
5.5
5.0

Rk.
49
76
37
44
44

Rp
1343
1225
1890
1988
1958

K rtg+/40 -33.60
40 -10.00
40 18.40
20 -72.40
40 -63.20

Group
10B
12B
14B
16B
18B

Trois participants ont obtenu la moitié des points.
CM Inde
Un accompagnateur seulement, Marc Daels, mais un qui a bien entendu déjà une certaine
expérience, tout le monde était content.
Quatre participants, dont un a dû déclarer forfait à la dernière minute, suite à une algie
vasculaire de la face.
Heureusement, le Responsable des jeunes avait contracté une assurance, ce qui a pu limiter
les pertes.
Open garçons
123e place Verhelst Joris avec 5 / 13
129e place Vandewiele Emiel avec 4 / 13
Open filles
78e place Cuvelier Annelies 2,5 / 13
Aucun participant belge n’est parvenu à obtenir la moitié des points.

CE Batumi (Géorgie)
SNo

Name

Rtg

FED

1 2 3 4 5 6 7

8

9 Pts.

Rk.

Group

52

Boucquet Emile

2036

BEL

0 0 0 0 1 0 1

½

½ 3.0

59

U18 Open

83

Van Den Bosch Arno

1735

BEL

0 0 1 0 0 0 ½ ½

1 3.0

82

U16 Open

33

Ismail Tamer

2075

BEL

½ 1 0 0 1 ½ 0

½

1 4.5

55

U14 Open

86

Pirard Natan

1693

BEL

0 0 1 ½ 1 0 1

1

1 5.5

30

U12 Open

37

Mitran Anthony Cristian

1697

BEL

1 1 1 ½ 0 0 1

0

0 4.5

57

U10 Open

38

Dardha Daniel

1692

BEL

1 1 1 0 0 1 0

½

1 5.5

30

U10 Open

78

Vanduyfhuys Igor

0

BEL

0 ½ 0 0 1 ½ 1

0

0 3.0

71

U08 Open

30

Mitran Marie

1607

BEL

½ ½ 0 1 ½ ½ 0

0

1 4.0

52

U12 Girls

57

Vitharana Annelies

1422

BEL

0 0 1 0 ½ ½ 1

0

½ 3.5

58

U12 Girls

Les parents étaient plus que contents des accompagnateurs Mher Hovhanissian et Arben Dardha, à
l’exception d’une personne.
L’accompagnateur non rémunéré Luc Oosterlinck. Selon les parents, il a réglé toutes les tâches
administratives avec l’aide d’Arben et de Mher. Tous les parents étaient unanimes dans leur
appréciation du travail de Luc Oosterlinck. A mi-parcours, Ismail Tamer est tombé malade. S’il
n’était pas tombé malade, il aurait probablement obtenu un meilleur résultat que maintenant.
Le manger était – encore selon les parents – plutôt médiocre. Après l’intervention de Luc
Oosterlinck, la qualité du manger s’est quelque peu améliorée.
Quatre participants belges ont obtenu la moitié des points.
Marc Clevers,
Responsable de la Jeunesse Belgique

Rapport VNT RvB KBSB 22/11/2014
Periode van 05/10/2014 – 22/11/2014
1) NIC 2014-2015
· Rondes 2-3-4 zijn ook zonder problemen verlopen.
2) BK 2015
Er is één kandidatuur voor het BK binnengekomen. Zoals verwacht die van Oude God Mortsel.
Opmerkingen:
· Eigen drank en voedsel is niet toegestaan in het cafetaria.
· Inschrijving: 35 EUR
· Inschrijving open is mogelijk tot donderdag. De hoofdarbiter bepaalt (vooraf) of dat ter plaatse
nog ingeschreven kan worden.
· Jan Viane en Lino Hiel zijn niet gelicentieerd.
3) NIC 2015-2016
Ziehier mijn voorstel voor de data van komend seizoen.
Ronde
1
2
3
4
5
res. 1
6
7
8
res. 2
9
10
11-1
11-rest
test
res. 3

2015-2016
zo. 27/09/2015
zo. 11/10/2015
zo. 08/11/2015
zo. 22/11/2015
zo. 29/11/2015
zo. 13/12/2015
zo. 31/01/2016
zo. 21/02/2016
zo. 06/03/2016
zo. 13/03/2016
zo. 20/03/2016
zo. 17/04/2016
za. 23/04/2016
zo. 24/04/2016
za. 30/04/2016
zo. 22/05/2016

2014-2015
zo. 28/09/2014
zo. 19/10/2014
zo. 02/11/2014
zo. 16/11/2014
zo. 30/11/2014
zo. 07/12/2014
zo. 11/01/2015
zo. 25/01/2015
zo. 08/02/2015
zo. 18/01/2015
zo. 01/03/2015
zo. 15/03/2015
zo. 22/03/2015
zo. 29/03/2015
zo. 26/04/2015
zo. 08/03/2015

Ik heb rekening gehouden met de verzuchtingen van de clubs om zo weinig mogelijk in januari te spelen.
Anderzijds kom ik niet zo goed uit met omwille van het OLHV- en Pinksterverlof. Daarom dat er in mijn
voorstel een za. is voor de gemeenschappelijke ronde van de eerste afdeling, alsook voor de
testwedstrijden.
4) BK Senioren 2015
Er is een aanvraag voor het organiseren van een BK voor senioren. Organisator is Geel. De voorgestelde
datum is zaterdag 25/04/2015. De voorgestelde locatie kan maximaal 80 spelers aan. Als
inschrijvingsgeld is er het voorstel voor 10 EUR. Er zouden 3 prijzen gegeven worden in de categorieën
50+ en 65+
5) Pair Two
De stand van zaken is als volgt:

·

·

·

Op de oproep van een commissie omtrent de problematiek van Pair Two hebben maar weinig
mensen gereageerd: naast mezelf, Daniel Halleux en Georges Marchal hebben Ruben Decrop, Luc
Pattyn en Bernard Malfliet zich gemeld.
Eerder uit eigen initiatief heeft Georges Marchal het probleem van de verouderde paringsmotor
van P2 aangepast. De FIDE heeft een paringsmodule ter beschikking gesteld (JaVaFo). Deze
module heeft hij nu ingebouwd in P2. Ik heb hier al heel wat zaken getest (er zijn hierdoor
verbeteringen gemaakt aan de ranking van de titelhouders), maar er dient nog wat gedaan te
worden.
Wat nog moet gedaan worden is dat het programma moet kunnen werken onder de nieuwste
Windows versies (zoals Windows 10). Om een voorbeeld te geven de dialoogboxen of het
scrollingmechanisme. Bernard heeft aangegeven dat hij dit zou bekijken (hij heeft ook de code
gekregen van Daniel).

6) Reglementen
Ik heb de toernooireglementen geüpdatet n.a.v. de AV (en op de website laten zetten). De RvB dient deze
goed te keuren.

Rapport FIDE Delegate RvB KBSB 22/11/2014
Periode van 05/10/2014 – 22/11/2014

Ziehier een kort overzicht van de verrichte activiteiten:
·
·
·
·

·

·

Indienen homologatieaanvragen alsook de FIDE-rapporten inladen op de FRS
Aanvraag titels
- FM-titel Nicola CAPONE
Batches gelicentiëerde arbiters aanvragen
- Steven BELLENS
Een controle gedaan op de aangesloten leden volgens de FIDE:
- Er zijn 4.853 spelers aangesloten bij de FIDE onder federatie BEL (toestand 01/11/2014).
- Er zijn 49 spelers aangesloten bij de FIDE onder federatie BEL die geen enkel referentie
hebben in onze bestanden (actueel en historisch). à opgepast, hierbij zijn er een aantal die
actief zijn in de ons omliggende landen (vb. een 10-tal in Luxemburg).
- Er zijn 1948 spelers aangesloten bij de FIDE onder federatie BEL die nu niet meer actief zijn.
Ook een werkdocument aangemaakt omtrent een aantal procedure omtrent het opsturen van
normen, aanvragen van titels e.d. Dit dient besproken te worden, alsook dienen er beslissingen
genomen te worden.
Ik krijg vele toernooiaankondigingen (zoals van EICC te Jeruzalem). Hoe moet ik die informatie
tot bij de leden krijgen?

FIDE-DELEGATE
· Communicatie tussen KBSB en FIDE
- Doorgeven wijzigingen structuur RvB
- Beantwoorden allerlei vragen
- Ook zelf vragen stellen

·

·

Veelal administratie
- Inschrijvingen voor diverse FIDE- en ECU-toernooien (waar gevraagd wordt dat federatie dit
moet doen) à vb. EICC te Jeruzalem
- Transferaanvragen (zie transfer-document)
- Titelaanvragen (spelers IT2 – arbiters FA2-IA2 – organizers – trainers à zie documenten)
- Normregistraties (zie documenten IT1 – IT3 – FA1 – IA1 – IO1)
- Doorgave wijzigingen aan classificatie van arbiters
- Jaarlijkse doorgave van bestuursleden met hun adressen en aantal leden (voor 1 april)
(A.01.2.4)
- Toekennen van FIDE-ID Numbers (FIN) (Sinds 01/11/2014 dient elke speler een FIN te
hebben in een toernooireport. Deze verplichting bestond al vanaf 01/07/2013 voor een
buitenlandse speler. Nu is dit ook voor een Belgische speler.)
- Inladen van toernooirapporten
- Ingeven van homologatieaanvragen
Communicatie met clubs
- Ik ontvang heel veel toernooiuitnodigingen. Wat moet ik doen om deze kenbaar te maken aan
alle clubs? Soms hangt hier nog een interne procedure aan vast (vb. EICC te Jeruzalem
(12/11/2014 15h20) of World Schools Individual Chess Championships 2015 (14/11/2014
12h19)); soms niet (toernooiaankondiging (XIV International Polish Clergy Chess
Championship; 05/11/2014 8h48)of aanbod van chess coach (19/11/2014 18h))
- Feedback op ingegeven homologatieaanvragen, ingegeven toernooirapporten, doorgegeven
normregistraties, titelaanvragen, transferaanvragen, ingegeven FIDE-IDs, …

PROCEDURES
1) Algemeen
· De aanvraag dient gericht te worden naar fide@frbe-kbsb.be.
· Doet men een aanvraag voor een titel, dan zal de penningmeester een factuur ter betaling sturen.
Na ontvangst van het geld, zal de aanvraag gedaan worden.
· Een aantal malen per jaar (2?) is er een factuur beschikbaar op de FRS. Deze wordt aan de
penningmeester doorgegeven. Hij controleert de factuur (keer op keer zijn er problemen met
toernooien waarvan het toernooi langer dan drie maanden duurt en hierdoor de verwerking
maandelijks dient te gebeuren). Hij stuurt een factuur aan de verschillende clubs-liga’s-federatiesorganisaties met hierop de kosten (die niet voor de KBSB zijn).
· Indien clubs-liga’s-federaties-organisaties niet betalen, dan kunnen ze geschorst worden op
voorstel van de penningmeester.
· VOORSTEL. Bij elke titelaanvraag voor een speler, arbiter, organisator of trainer dient een
recente foto op de KBSB- en FIDE-website te staan. Anders wordt de titelaanvraag niet
doorgestuurd naar de FIDE.
· VOORSTEL. Bij elke normregistratie voor een titel voor een speler, dienen ook zijn partijen in
pgn-formaat meegestuurd te worden. Anders wordt zijn normregistratie niet doorgestuurd naar de
FIDE.
· VOORSTEL. Indien een norm naar de FIDE-Delegate wordt opgestuurd, dan dient tegelijkertijd
altijd het IT3-document mee opgestuurd te worden.
· VOORSTEL. De FIDE-Delegate controleert altijd de gekregen norm of aanvraag. Indien fouten
op het document, dan stuurt hij dit terug. (vervangt beslissing RvB 31/05/2014)

·

2)
·
·
3)
·

·
·
·
4)
·

·

·

·

·
5)
·

VOORSTEL. Indien de KBSB verplicht de inschrijving moet doen van één of meerdere spelers
voor een FIDE- of ECU-toernooi, dan dient van elke speler een recente foto op de KBSB- en
FIDE-website te staan. Anders wordt de inschrijving van die speler geweigerd.
(Dit n.a.v. van de vele problemen die er het afgelopen seizoen geweest zijn met spelers zonder
foto.)
Transferaanvraag
Een speler vult het transferformulier in en bezorgt dit ondertekend aan de FIDE-Delegate samen
met bewijzen van verblijfplaats (vb. ID-kaart).
De FIDE-Delegate controleert deze, tekent deze en stuurt dit door naar de FIDE.
Normregistratie
Titelnorm: In geval van een toernooi in België stelt de hoofdarbiter de norm (IT1) op, tekent deze
en stuurt deze door naar de FIDE-Delegate. Deze controleert deze norm, tekent deze en stuurt
deze door naar de speler, naar de federatie van de speler (indien deze een buitenlander is),
(optioneel naar de arbiter en organisator) en naar de FIDE. Voorwaarde is wel dat de hoofdarbiter
het e-mailadres van de speler aan de FIDE-Delegate moet meegeven. In geval van een toernooi in
het buitenland dient de Belgische speler de FIDE-Delegate door te geven dat hij een norm
gescoord heeft, zodat de FIDE-Delegate, indien de getekende norm door de buitenlandse FIDEDelegate niet binnen een redelijke termijn werd opgestuurd, hiernaar kan vragen.
Arbiternorm: Idem als bij titelnorm. Enkel kan hoofdarbiter ook deputy arbiter of organisator zijn
en dient speler door arbiter vervangen te worden. Het in te vullen document is IA1 of FA1.
Organisatornorm: Idem als bij titelnorm. Enkel kan hoofdarbiter ook deputy arbiter zijn en dient
speler door organisator vervangen te worden. Het in te vullen document is IO1.
Trainernorm: ???? (dit is nog een zwarte doos)
Titelaanvraag
Een (W)FM en (W)CM dient door de speler in kwestie aangevraagd te worden. Hij/zij ontvangt
dan via de nationale penningmeester een factuur. Na betaling hiervan wordt de titel aangevraagd
bij de FIDE door de FIDE-Delegate.
Als een (W)GM en (W)IM-titel wordt aangevraagd, dient een IT2-document ingevuld te worden.
Dit document dient vergezeld te worden met de nodige normen. De FIDE-Delegate controleert dit
alles. Als het ok is, verwittigt hij de penningmeester die een factuur stuurt naar de betrokken
speler. Na betaling hiervan stuurt de FIDE-Delegate deze aanvraag vervolgens door naar de FIDE.
Als een IA of FA een titel aanvraagt, dient deze een IA2 of FA2-document in te vullen en samen
met de nodige normen door te sturen naar de FIDE-Delegate. Deze controleert dit en stuurt dit
vervolgens door naar de voorzitter van de CIS. Deze vraagt aan de leden van de CIS een advies
(dit mag per e-mail). Bij een negatief advies wordt de arbiter hiervan op de hoogte gebracht. Bij
een positief advies dient deze beslissing op de eerstvolgende RvB bekrachtigd te worden.
(VOORSTEL: dit laatste dient afgeschaft te worden.) Na bekrachtiging verwittigt de FIDEDelegate de penningmeester die een factuur stuurt naar de betrokken arbiter. Na betaling hiervan
stuurt de FIDE-Delegate deze aanvraag door naar de FIDE.
Als een IO een titel aanvraagt, dient deze een IO2-document in te vullen en samen met de nodige
normen door te sturen naar de FIDE-Delegate. Deze controleert dit. Als het ok is, verwittigt hij de
penningmeester die een factuur stuurt naar de betrokken organisator. Na betaling hiervan stuurt de
FIDE-Delegate deze aanvraag vervolgens door naar de FIDE.
Trainer ???? (Dit is een zwarte doos)
Licensed arbiter
VOORSTEL: aan een nationaal arbiter categorie C/B wordt aangeraden om geen licentie te kopen.
Vermits de normen voor FA-arbiter pas kunnen verkregen worden op het moment dat men A-

arbiter is, is het hebben van een licentie als men nog C of B is weggegooid geld. Anderzijds wel
opgepast. C- of B-arbiters die voorkomen in toernooirapporten die doorgestuurd worden naar de
FIDE, dienen een licentie te hebben.
· De FIDE kent geen officiële procedure in geval een arbiter een aanvraag wil indienen om van
FIDE-klasse te veranderen. Na navraag is een eenvoudige mail bij de voorzitter van de
arbiterscommissie hiervoor voldoende.
VOORSTEL: De arbiter die wenst van FIDE-klasse te veranderen stuurt zijn aanvraag door naar
de FIDE-Delegate. Deze controleert op basis van de verkregen informatie deze aanvraag en stuurt
vervolgens de aanvraag door naar de voorzitter van de FIDE-Arbiters Commissie.
· Als een arbiter een FIDE-licentie wenst, dan dient hij een foto te hebben op de KBSB- en FIDEwebsite. Hij stuurt vervolgens een aanvraag naar de FIDE-Delegate die op zijn beurt die aanvraag
doorstuurt naar de FIDE.
6) Homologatieaanvraag en toernooirapport
· In geval er een FIDE-ELO-verwerking dient plaats te vinden, dient er ook een
homologatieaanvraag plaats te vinden .De procedure hiervan staat volledig uitgeschreven op
http://www.frbe-kbsb.be/nl/articles/verwerking-toernooi-fide-elo.
Als een organisator zich niet houdt aan deze procedure en hierdoor de verwerking van zijn
toernooi niet kan plaats vinden, dient hij zelf op te draaien voor de gevolgen hiervan. De KBSB is
hiervoor niet verantwoordelijk en dient zelfs niet moeite te doen om één en ander te regelen om
het in orde te krijgen (dit dient de organisator zelf te doen).
· In de homologatieaanvraag dienen de volgende zaken zeker in orde te zijn:
- FIDE-ID voor de hoofdarbiter (moet een licentie hebben)
- FIDE-ID voor de deputy arbiters (moeten een licentie hebben)
- FIDE-ID voor de organizer (moet een licentie hebben)
- Elke aanvraag moet een unieke omschrijving hebben (zeker als er een maandelijkse rapportage
nodig is). Vb. Belgische Interclubs 2014-2015 Rondes 4-5.
· In het toernooirapport dient gelet te worden op de volgende punten:
- Regel 102: FIDE-ID van hoofdarbiter inclusief zijn naam
- Regel 112: FIDE-IDS van de deputy arbiters inclusief hun namen
· Bij doorgave van het toernooirapport via mail:
- Gelieve één rapport per mail door te sturen, inclusief het IT3-rapport
- Gelieve in de naamgeving van het rapport of tenminste in de begeleidende tekst of onderwerp
van de mail het event-ID door te geven.
- Vergewis u ervan dat elke speler die niet BEL als federatie heeft, een FIDE-ID heeft.

Commissie van Internationale Scheidsrechters (Raad van Bestuur 2014.10.22).
1. Uitwerking toekomstvisie van de CIS.
Invulling van de functie van Verantwoordelijke Kadervorming zoals in de toekomstvisie van de
CIS werd voorgesteld en werd goedgekeurd door de raad van bestuur.
Graag had ik mij voor de functie kandidaat gesteld
2. Nationale Interclubcompetitie: seizoen 2014 – 2015.
Het huidige interclubseizoen 2014 – 2015 is vier ronden ver.
Tot hiertoe zijn er nog geen scheidsrechterlijke problemen te melden.
Er werden (nog) geen klachten tegen de beslissingen van de scheidsrechters ingediend
3. Organisatie van een Fidé-seminar voor toekomstige FA’s.
Er zijn momenteel 3 NA-A’s die in aanmerking komen voor een promotie naar FA.
Om die promotie te verkrijgen moeten zij een Fidé-seminar volgen.
Na gesprekken met de verantwoordelijken binnen de Nederlandse schaakbond (KNSB), kan
dergelijke seminar in het voorjaar van 2015 georganiseerd worden, samen met de KNSB.
Verdere info volgt.
4. Schorsing van een nationaal arbiter door de Liga Antwerpen.
Graag bespreking.
5. Promotieaanvraag van Geert Bailleul voor de titel van Internationaal Arbiter.
De vorige promotieaanvraag werd ingetrokken na opmerkingen vanuit de Fidé over de juistheid
van de ingediende normen.
Er werd een nieuw dossier opgesteld, rekening houdend met de opmerkingen van de leden van de
CIS én rekening houdend met de opmerkingen van de Fidé.

Namens de Commissie van Internationale Scheidsrechters,
Geert Bailleul
Voorzitter.

Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer &
Softwares
CA FRBE-KBSB-KSB 21-11-2014 à Alma Échecs.
Classement ELO

RAS ça roule.
Immatriculations

Voici un relevé récent où, me semble-t-il, le nombre de membres est en bonne progression.
Membres
affiliés

30/09/09

31/05/10

31/05/11

31/05/12

31/05/13

%
juniors

31/05/14

VSF

3012

2888

2870

2966

2948

33

2923 (-25)

2607

2835

30.3

FEFB

1469

1358

1305

1380

1341

18.5

1400 (+59)

1238

1359

21.4

SVDB

378

345

344

366

410

31

409 (-1)

443

445

39.8

Total

4859

4591

4519

4712

4699

27

4732 (+33)

4288

4639

28.6

15/09/14 20/11/14

%
juniors

Softwares
·

·

Problèmes PairTwo
Une version avec le moteur d’appariements JaVaFo (approuvé par la FIDE) est en test
actuellement. D’autres investigations sont en cours pour tâcher, malgré tout, de revoir
d’autres parties du code devenues obsolètes.
CalcElo, Dbf2Sql, DbdDll, PT v6 beta
Des programmes utilisés pour le calcul de notre ELO et autres, ont été recompilés sur
une version récente de Visual Studio pour en assurer la pérénité.

Rating Officer
Il y a des problèmes à l’horizon. La FIDE souhaiterait que tous les joueurs affiliés en Belgique
disposent anticipativement d’un ID-FIDE, avec fournitures de données supplémentaires, comme
l’ adresse mail du joueur, son lieu de naissance, peut-être même un n° de passeport ou de carte
d’identité, et qui sait, peut-être un jour le groupe sanguin. Mais, c’est au point mort
actuellement et la FIDE n’aurait pas répondu à des questions que Luc leur aurait posées à ce
sujet.

Site Web
Je ne souhaite plus m’occuper du site web dès le 01/01/2015!!! Du moins tout ce qui est
« design », et contenu des pages Drupal. Je continuerai seulement la maintenance technique
des pages et codes php qui concernent Players- Clubs et Interclubs Manager . Egalement
je continuerai jusqu’au 01/04/2015 les mises à jour critiques des modules Drupal, ceci pour
ne pas mettre en danger le contenu de nos bases de données. Je veux que les choses soient
claires là-dessus et que vous cherchiez quelqu’un d’autres pour cette tâche. Je ne suis pas
suffisamment compétent, ni bilingue d’ailleurs, pour réaliser les résultats de vos attentes. ... Je
ne suis pas fâché mais ce site, c’est comme si j’avais une épine dans la plante du pied !
Bonne réunion
Daniel Halleux
20/11/2014

